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lhos estão no campo de batalha,

pedem. com aslagrimas nos olhos,

ii. suª Poincaré e ao sr. : urncure

que nos salvem dos inorticiniqs

turcos que ameaçava Filipopoh.

A Vossa inlervenção é a nossa ul—

tima esperança. Reeehei o teste—

munho do nosso eterno rev-.onhe-

cimento»

Por intermedia do ministro da

França em Sofia as mães bulgaras

dirigiram ao sr, Poincaré e a sua es—

posa um apelo tão sentido e doses—

perado que eu não fui capaz de o

lêr sem intima e profunda como—

ção.

São poucas as palavras das mu-

lheres bulgams, mas nossas palavras

vão suspiros. lagrimas, terrores, de—

sesperos.

Vai nossas palavras uma trage-

dia pavorosa, a derrocada de uma

nação inteira que ha dois dias ainda

fez o assombro do mundo pelos seus

progressos; vai nossas palavras a fu—

ga e a derrota tremenda de um

exercito que em Kirk—Kilisse, Andri-

nopla e Lule-llurgas ba mczes ape—

nas se cobriu de gloria; vai nossas

palavras aquilo que se sente e se não

define bem mas que nos assombra e

esmaga em Esquilo ou Shaquespeure;

aquilo que nos faz tremer nos l'ro-

fetas e nos arripia e entristece na

queda de Troia da Eneida.

0 mesmo abalo que nos produz

0 Eliane, Tec-el, Fares, escrito pela

mão de fogo no meio dos derradeiros

festins; o extermínio de Cartago, a

invasão barbara, & queda de Cous-

tantinopla, o desastre de Alcacer-

Kibir, o formidaudo e inexquecivel

Waterloo.

Não é propriamente um colosso

que desaba ou uma tradição secular

que estrondosamente desaparece e

nos causa assombro,aquele assombro

que faz scismar como nos faz sois-

mar tudo quanto passa e desapare—

ce até mesmo aquilo que se odeia.

Não foi a Edade Media que ruiu

com a tomada da Bastilha ou com a

abolição dos privilegios na noite ce-

lebre de 4 de agosto na Assembleia.

Nacional.

Não foi a queda da monarquia

secular neste historico pair. do Oci—

dento.

Não foi mesmo a queda do velho

crescente mussulmano, quasi força-

do a abandonar a Europa, onde con-

tava já'uns poucos de seculos.

Não foram, tão pouco, as ulti

mas paredes do Coliseu ou a Torre

de Piza o que tombou. Foi um me-

teoro ! Foi uma estrela cadente que

nos deslumbrou a vista nas alturas

para nos vir fulminar. caindo-nos a

dois passos de distancia, num abrir

e fechar de olhos.

Qualquer coisa parecida- com a

historia quasi lendaria de Napoleão,

e Grande. Uma historia curtissima,

quasi toda passada a nossa vista e

rapida como um deslumbramento.

Um relampago, um sonho, que mal

esboçado em 1878 com o emancipa-

dor tratado de Santo Stetiano, de-

fenido em 1908 com a proclamação

do novo czar que arrojadamente

rompeu contra o tratado de Berlim,

atingiu o seu auge nas soberbas vi-

torias de 1912 e princípios de 1913,

para logo declinar velozmente do

que se erguem.

Mas nem por isso a impressão é

menor e nem menos profundas são

por tal razão as cogitações que em

nós provoca o- extraordinario acon-

tecimento.

».
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E tirada e afastada que seja os-

se impressão grandiosamente tragi—

ca que nos causa semelhante revez

da sorte dum povo tão explicitamen-

te patenteado nesse apelo, o tele-

grama das mães bulgaras pedindo a

intervenção do sr. Poincaré não nos

emociona menos ainda pela dôr e

pela angustia que nele soluçam.

As mães bulgaras que teem os

filhos no campo da batalha pedem

ao Presidente da Republica France-

sa, com as lagrimas nos olhos, que
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de «comboio que conduzia o sr. dr.!pódfg ser, dogmatíce, estupido e va-

!turru em que emlwzerraram.

() Cunha Neves em um dos amis—" A homens de tanto talento e se.—

series de ("forme-;( uh- Santos que ailier deve custar muito pouco com—

peliein portuguesa procurava atirar ' pulsarem os orçamentos e as ventas

ie dizerem porque estão erradas.
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Não ha duvida nenhuma: os

progressos do paiz e o sucesso indis-

cutivel du, :ulministraçâo do governo

rcpuhli—niuo que estai merecemlo ;i

E' ºªsª «1 ªllª "Wªnd tªl" rança ';gruude imprensa mundial palavras

dizem.

E' tremendo. E' horrivel.

As mães que esperavam os lilhos

para os cobrirem com os louros da

vitoria nos maiores dias da sua Pa-

tria, veem a derrota, a vingança, a

invasão e a morte pairarem dentro

das WOIDI'ÍRS fronteiras. baterem-lhes

apo correrem sobre elas, arran-

carcin4lhes os lilhos dos braços, dei—

xarem niontões de caliça e de ein-

zas nos seus lares !

Eª tremendo. E“ horrivel.

Só é pena que essas mulheres

não pensassem nunca que, quando

os seus filhos se enchiam de gloria

em Kirk-Kilisse, em Andrinopla e

em [rule-Burgos e marchnvam pela

Turquia dentro assolanflo tudo até

ris linhas de Cataldja, no limiar de

Constantinopla, tambem p0' ai ha—

via mulheres e mães que fugiam, so—

luçaudo, diante dos horrores da guer—

ra o que deixavam os filhos no cam-

po da batalha!

Niiiicá“"pensaram isto as mulhe—

res e as mães bulgaras?

(lh! Devem—o ter pensado bem

agora, na r_lesgraça, pelo menos, e de—

vem ter compreendido,afinal,que não

sofrem mais no doloroso transe que

estão atravessando do que teem sofri-

do as mulheres e as mãos dos desgra-

em qualquer epoca e seja em que

povo fôr, ilustre como o bulgaro ou

atracado e pobre como o turco, já—

mais deixou de sangrar o mesmo

sangue o distilar as mesmas lagri-

mas quando correram perigo os fi-

lhos das suas entranhas.

Mas eu compreendo e sinto co—

mo toda a gente sente e compreen-

de, o. desespero, a angustia e u dôr

das mulheres da Bulgaria nesta ho-

ra terrivel. '

O seu apelo compunge, e im-

pressiona. Mais! faz borbulhar 1a-

grimas em quem o meditar um ins-

tante.

Oxalá, ao menos, que a Europa

atenda lnais'á sua dôr do ([no ateus

deu a das mulheres da nação rival

que até hoje teem suportado, por

entre a indiferença das ehancelarias,

a mais cruel das adversidades.

*
*
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Que já basta o sangue! Vermelho

dele esta o chão da Tracia e da Ma-

cedonia. Embarcados dele estao os

campos onde os trigos -ha muito

morreram e por onde em vez do aço

reluzento da charrua rasgam fendas

os rodados da artilharia.

Tintas dele andam as aguas de

mar, desde o Egeu as bocas do Da—

nubio !

Mas a Europa! . . . Na balança

das chancelarias e da politica inter-

nacional esse sangue dos mortos dos

combates que enebarca os campos e

essas lagrimas das mulheres e das

mães que engrossariam as aguas do

Helesponto, não pesam mais que os

lamentos do faminto na balança im—

placavel dum agiota.

ALBERTO SOUTO.

lulu uirriu

Ha tempos que os nossos consu—

les da Espanha e do Brazil avisavam

o governo de que se premeditava

uma agitação contra a Republica.

Ao mesmo tempo em certa im-

prensa estrungeira espalhavam-se uo-

ticias desagradaveis para Portugal e

a policia brazileira informava as an-

toridades portuguêsas da existencia

dum ieomplot em Santos, cujos emis-

sarios haviam partido para Lisboa

com o fim de assassinarem o presi-

dente do governo.

Deu—sc & tentativa revoluciona—

ria de 20 do corrente feita pelos ra-

dicais sindicalistas e em Santarem

foi preso e Cunha Neves e passagem

  

!

de justiça e de louvor. liv/. «les-espe-

rar os aventureiros.

O homem que realisar esta obra

de administração que tanto nos esta.

elevando, que reorgauisa as finanças

e lança as bases da prosperidade pu-

blica. é o mais odiado por essa cali—

Ia de criminosos de todos os mali—

'lms.

Mais uma vez, porem. a Repu-

blica triunfou e ainda que hoje mãos

assassinas fizessem desaparecer o

ilustre chefe do governo, a sua obra

ficaria e venceria porque (» indestru-

tirei.

.——-——-—-—or. ,

lilllllllltllillt

A obrandmiuistrativa do gover—

no é bem clara. O seu presidente

tem explicado todos os seus esfor-

ços epublicado todas as contas do

Estado com uma minudeucia cheia

de escrupulos. Os seus relatorios e

os seus runneros são bem compre—

ensíveis, estão ao alcance de todos e

teem sido largamente csi-talhados

pelo paiz.

Comtudo, os inimigos do gover—

.'. "”+ -

 

ç-ados soldados turcos, pois que Dino e da Republica, clamam que unia

coração das mulheres e das mães, limit" ºf"!

Que não pórlr ser! mas o que

nem um fez foi apontar um erro nos

numeros eu dizer as razões do não

'iºt-spoctivas

Curiosissimos eritiqueiros !

. <"wa—

littllitllillllilll llttllllltilr

Tomniua ámanhã,

] de agosto, o presso

de inscrição dos ei—

(ladãos no recensea-

nlenso eleitoral das

fregue-

  

 

zias.

Quem não cumps-is-

ento (Iori-r cívico, até

essa data não terá de-

pois maneira de se

fazer inscrever. Be—

conwudamos, pois, a

todos «os cidadãoscom

capacidade, eleitoral

e que, ainda não tra—

tarmn de. se recon-

soar, qm» não deixem

de o lazer.

Gurupi-irão assim

o seu dever de bons

republicanos.

DR. SOUSA JUNIOR

Tem continuado a receber de to-

dos os pontos do paia calorosos feli-

citaçies'o distinto professor que ho-

je sobraça a pasta da instrução.

O dr. Sousa Junior que esteve

no Porto com o presidente do gc-

veruo e ministro do fomento, visi-

tou ali muitos estabelecimentos de

instrução e foi muito cumprimen—

tado. & '
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[I que tem feito uguvernn '

FONSO COSTÃ
com a colaboração do Par-

lamento &, berTr do Paiz

Sessão da contrilmição industrial

Operaria.

Remodelou a contribuição pre—

dial, aliviando os pequenos proprie-

tarios e isentando alguns milhares.

Conceden 100 contos á Miseri-

cordia do Porto para um hospital de

convahscentes e tnberculosos.

Estabeleceu uma Maternidade

em Lisboa, para auxilio das mães

pobres. .

Promoveu a emoção da Alberga—

ria de Lisboa, destinada aos que não

temo pão nem tecto.

Estabeleceu um deposito penal

na Figueiredo Foz, tendente a colo—

car os vadios em navios de pesca

mercantes. _ . ,

Votaram-se 300 contos para eu-

mentar o numero de escolas destina—

das ao povo.

Inscreveram-se 56 contos no or—

çamento para Escolas Moveis, ao pc-

vo destinadas tambem. «

Autorisou-se a construção do

manicomioªdiguel Bombarda.

Anmen u—sc a verba da assis-

tencia nacional em 67 contos e 450

mil reis“. '

Criaram-se para o povo dos cam-

pos cinco escolas de ensino elemen-

tar agricola, sendo uma delas cate-

dra ambulante.

Mandando construir o Porto Co-

mercial de Leixões.

Dispondo a quantia de 400 con—

tos para o porto da Figueira da Foz.

Autorisando o emprestimo de

4:200 contos para as obras de viação.

Mandando proceder a construção

dos Caminhos de ferro de Vidago 8.

Chaves, Cerviçais e Miranda, Porti-

mão e Portalegre e Torres.

autorisando a construção de Ca-

minho de ferro de Ponta Delgada a

Vale dos Fornos.

Extingniu o deficit orçamental e

fechou o orçamento com superavit.

Beduziu a divida externa em cer-

ca de 55 "|", de mais de 9 mil con-

tos a pouco mais de 5 mil.

Aliolindo o sistema dos empres-

timos. suprimentos e aumento dos

titulos da divida publica.

Reduzindo as despesas e cobran-

do melhor as receitas. '

Diminuindo a tava de juro.

Resgatando por 4:200 contos as

72 mil obrigações dos Caminhos de

Ferro. '

Dilicnltando a abertura de cre-

ditos especiais e introduzindo ,uma

iiscalisação parlamentar automatica.

Regularisando a emissão de tibi-.

los de divida publica, por fôrma a

só este poder aumentar mediante

prévia antorisação parlamentar, aín—

da que seja a titulo de representação

de receita.

Saneando os títulos da dívida

fundada interna pela supressão da

escrita relativa ao chamado imposto

de rendimento.

Concedeu (1 Camara de Porto os

direitos sobre o vinho, geropiga, etc.,

na importancia de 153 contos, satis-

fazendo assim uma velha reclamaçã

do nosso município. '

Autorison o emprestiino de 3.000

contos e mesma Camara, para a con-

clusao de novos bairros, avenidas e-

arruamentos.

Habilitou financeiramente, as

obras do porto de Leixões, orçadas

em 7.500 contos, para o que se ins-

creu no orçamento a verba de 604

contos. '

Aboliu' a portagem na ponte Luiz

[ para os peões. '

Estabeleceu, no Porto uma filial

da Caixa Economica Portuguêsa.

Autorisação para construir um

liceu no Porto, orçado em 160 con-

tos.
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“Entro Mecanica,
 

No meio dos modernos escritores de pair, vizinho. lilusro llur

ue]. sobresae. distinguindo—se pelas suas Sober-bus qualidades de

novelista. Figura bem conhecida dos perfume?-ses. o autor da t'ule-

(Ir/rl. esse l'ormi'lavel romanre que tanto impressionou uma epoca.

tem nos seus livros———(—'mír'es «: Uru-rn. Lm; Mum-los Mandnm. Sun.-

ynr « Arena. Arre: :-

[hrs/nula. (),-mm. Flôr

de gloria.

'liu'lumr. Nonino/41 ('«rr'lezrma. Ila, .ilrrjn

rlr*1l[rno.0ir.. ele.. uma verdadeira corda

[Juli-n Nvu-anjo.», u gracie—iissimu novela a que pertence o nns«

se excerto de hoje. .: uma das sua.—i obras mais lis-las !* mais apaixo—

uuulcs.

lil, (till uma dessas entrevistaslisolado pela agua, sonhando ser um

onde as palavras se interrornpiam

com subitos impulsos de paixão, ou-

de as phrases se cortavam com um

salto de animal zelozo, afogando-se

ambos entre as bocas unidas e os
» .

peitos oprimidos num abraço. ler

que Leonor manifestou o seu capri-

cho.

' —-.ªiqni dentro, sufoco. Repugna—

me acariciar-te entre quatro paredes.

como se foras um amante de me—

mentaueo capricho. Isto é indigno

de ti. ES e amor que veiu procurar-

me na mais formosa das noites. Gos-

to mais de ti ao ar livre. No campo,

o amor e mais puro, mais fresco. Ve-

jo-te mais formoso e sinto-me mais

nova.

E, recordando os passeios, rio

abaixo, que Raphael tantas vezes lhe

havia contado, nas suas conversas

de amigo; aquela ilhota orlada de

juncos, com os salgueiros inelinun—

(lo-se sobre a agua e o rouxinol cau—

tando escondido, perguntava-lhe,

anciosa:

—-—Em que noite me levas? E' um

capricho. Mas, para que serve o

amor senão para fazer alegres loucu-

ras, que dulciliquem a vida ? . . . Le-

va-me na tua barca. Ela, queto con-

duziu aqui, nos transportam a essa

ilha encantada. Amar—nos-emos, uma

noite inteira, ao ar livre.

E Raphael, que se sentia orgu-

lhoso com a ideia de passear o seu

amor, rio abaixo, atravez da campi-

na adormecida, desamarrou a barca,

a meia noite, debaixo da ponte de

Arrabal, levando-a para um canal

contíguo a horta. de Leonor.

Uma hora depois, atravessaram

a mota, de braço dado, rindo daque-

la sortida de colegiais travessos, es-

treitando-se um contra o outro, que—

brando com beijos ruidosos e provo—

contos 0 magestoso silencio do com—

po.

Embarearam, e a lancha, impeli—

da pela corrente, guiada pelos remos

de “Raphael, começou a descer o Ju-

car, embalada pelo sussurro das

aguas ao deslisarem por entre as al-

tas margens barrentas. cobertas de

canaviais que se inclinavam forman—

do misteriosos esconderijos.

Leonor batia as palmas de con-

lha com que havia coberto a cabeça,

desapertava o ligeiro casaco de via—

gem, e aspirava, com delicia, o ar

humido e um tanto pegajose. que

enrugava a superticie do rio. Com a

mão trêmula acariciava ». agua. '

Que deliciosa sortida ! Sos, e er

daqueles aventureiros dos prados

virgens ou dos imensos rios ameri-

canos, cujas peripecius seguia nas

novelas de lªerminore ("-ooper 0 Mai—

ne Reid.

Um pequeno rio tributario vinha

juntar-se ao .lucar, desenibocaudo

mansamoute debaixo de um massiço

de canas e arvores—um arco triun-

fal (le folhagem. li, na eonilucncia

das duas correntes. emergia a ilha,

uma pequena extensão de terreno

quasi raso com a agua, mas fresco,

verde e perfumado como 5! fosse um

ramalhete aquatico, com espessos

juncais, onde zumbiam de dia os

insectos de oiro, e com alguns sal—

gueiros, que inclinavam sobre a agua

as finas cabeleiras, formando aboba-

das de sombra, debaixo das quais a

barca deslisava . ..

Os dois amantes entraram na

sombra. A cortina das ramadas ocul-

tava-lues o rio; a lua apenas podia

filtrar alguma lagrima. de luz por en—

tre a romagem des selgueiros.

Leonor sentia-se atemorisedu por

aquele ambiente de com humida e

lugubre. Animais invisíveis cabiam

na agua, com um ruido surdo, ao

sentir a proa da barca rasando o bar-

ro de. margem. A artista agarrava—se

nervosumente ao braço do amante.

——-Não tenhas medo—murmurou

Raphael.——Apoia-te a mim e salta...

Devagar! Não querias ouvir o rou-

xinol'.J Ali o temos : escuta.

Em verdade. hn um dos sal—

gueiros, do outro lado da ilha, a

misteriosfave, escondida, lançava

os seus trinados, as suas vertigino-

sas cascatas de notas, detendo—se no

mais vehemeuto do torvelinho mu-

sical, para soltar um queixume sua-

ve e interminavel, semelhante a um

fio de oiro que se extendesse no si-

lencio da noite, sobre 0 rio, que pa—

recia aplaudil-o com o seu abafado

murmurio.

Os amantes avançavam, por en-

tre os juncos, ourvaudo-se, hesitau-

de antes de dar um passo, sobresnl-

tando-se com o estalido dos ramos

debaixo dos pés.

A humildade permanente tinha

coberto a ilha de uma vegetação eru-

berante. Leonor fazia esforços para

tente. Atirava para aªnuea & manti— conter o seu riso de crase,:a, ao seu-

tir-se com os pcs presos pelos “311105

dos juncos e ao receber as esperas

caricias dos ramos, que se dobraram

a passagem de Raphael, e que, reco-

brando depois a elasticidade, lhe vi—

' nham bater a ela no rosto.

Pedis' auxilio, com voz apagada,

rentes, como se o mundo não exis- e Raphael, rindo tambem, extendin-

tisse, como se toda a natureza fosse lhe & map, arrastando-a para junto

deles, passando perto das granjas da arvoreªªonde cantava o rouxinol.

  

 

adormecidas, deixando para traz a Advinhando a presença dos

cidade, sem ninguem dar conta da- amantes, a ave calou-se. Ouviu. sem

quele amor que, no seu entusiasmo, duvida, o ruido dos corpos, cabindo

transbordava, subindo de seu misto—' ao pé da arvore, e as ligeiras pala-

rioso esconderijo para ter por teste-

munhas o eco e o campo. Leonor

quereria que a noite não terminasse

nunca; que essa lua, no minguante,

que parecia cortada por um golpe de

sabre, se detivesse eternamente no

céu para os envolver na sua luz di—

fusa e amortecida. Quereria que o

rio não tivesse fim, e a barca flutuas-

se, ilutuasse, até que, extennados do

tanto amar, exhalassem o resto da

vida em um beijo tênue como se ro-

ra um suspiro . . .

—Se soubesses quanto te agra—

deço este passeio! . .. . Raphael, es—

tou contente. Nunca tive uma noite

egual a esta. Mas, onde esta a tua

ilha? Perdemo-nos, como na noite

da inundação ?

Não. Chegavam a ilha, onde

Raphael muitas vezes havia passado

as tardes, escondido nos matagais,

vras murmuradas ao ouvido.

Reinava o grande silencio da na-

tureza adormecida —- esse silencio

composto de mil ruidos que se bar-

monizam e fundem em magestosa

calma: sussurro da agua, rumor das

folhas, misteriosas vibrações de se-

res ocultos e imperceptíveis, que se

arrastam sob a folhagem ou abrem

pacientemente tortuosas galerias no

tronco que vao estalando.

() rouxinol tornou acantar, ti—

midamente, como um artista que re-

ceia ser interrompido. Desferiu algu-

mas notas soltas, com angustiosos

intervalos, como 'que eutrecortados

suspiros de amor. Depois, foi-se exal-

tando, pouco a pouco, ganhando

confiança, e começou a cantar, acom-

panhado pelo murmurio das folhas

agitadas pela brisa ligeira.

Embriagava—se com a propria
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voz, sentia-se arrastado pela vertigem

dºs seus trinados. Parecia vêr-se na

escuridão, inchado, arquejante, ar—

dente, com a febre do seu entusias-

no musical. Entregue a si mesmo,

arrebatado pela beleza da sua voz.

não ouvia nada, nãº se apercebia do

incessante crepitar da selva, como se

na sombra se travasse uma lucta, e

dos bruscos movimentos dos juncos,

agitados pºrmisteriosos espasmosaté

que um duplº gemido brutal, pro—

fundo, como se fora arrancado das

entranhas de alguem que se sentisse

morrer, fez emudecer assustada a

pobre ave,

Um longo silencio. Em baixo,

despertavam os dois amantes estrei—

tamente abraçadOs, ainda no extasis

daquele canticº de amor.

Leonor encestava a cabeça des-

grenhada ao hombre de Raphael.

Acariciava—lhe º pescºço com a res—

piração anhelante e fatigada, que lhe

agitava º peito. Murmurava—lhc ao

ouvido phrases incoherentes, ainda

da comoção.

Que feliz se sentia ali! 'l'ndo con—

vidava aº amor. Muitas vezes, no

tempo em que lhe resistia, contem-

plando á noite da sua janela aquele

rio que serpenteava atravéz da cam—

pina adormecida, tinha pensado corn

delicia em um passeio pelo imenso

jardim, de braço dado com Raphael

ou em desllsar pelo J ucar, chegando

até a ilha.

—O meu amor e já. antigo——

murmurou aº ouvido de Raphael.—

Julgas que só te querº desde a ulti—

ma noite? Adoro—te, ha muito tem—

po, muito . . . Mas, não vá ficar or-

gulhoso com isso, o meu senhor !. . .

Nãº sei cornº cºmeçou. Creio que

fºi quando estavas em Madrid. Ao

ver-te novamente, compreendi que

estava perdida. Se resisti, então, é

porque estava em meu juizº perfei-

to, porque via claro. Agora, estou

louca, e por issº me abandonei de

todo. Deus seja comnosco . . . Mas,

suceda º que suceder, quere-me sem-

pre muitº, Raphael. Jura que sem-

pre has de querer-me. Seria uma

crueldade fugir, depois de me teres

despertado.

E apertava—se, com um certo

terror, contra o peito de Raphael;

metia—lhe as mãos no cabelo, deita-

va a cabeça para traz, passeando-lhe

a boca ávida por toda a cara, beijan-

do—o nos ºlhºs, na fronte, na boca,

mºrdendº-lhe o nariz e o queixo,

suavemente, mas com uma vehemen-

cia carinhosa, que obrigava Raphael

a uns ligeiros'gritOs.

—Tonta!——-dizia-lhe, sºrrindo.—

Olha que me magôas !

Leonor olhava—o fixamente, com

os seus grandes olhºs, que brilhavam

na sombra com o fulgor dos olhos

de uma fera ciumenta.

—Devorava-te*—murmurava ela

com voz rouca, que parecia um ru—

gidº lºngínquo. Sinto desejºs de te

cºmer, meu céo, meu rei, meu

deus . .. Que me deste, filho ? Dize !

Como pudeste enlºuquecer—me, fa—

zendo-mc sentir o que eu nunca ti—

nha sentido ?

E de nºvo caía sobre ele, agar-

rando—lhe a cabeça, apertando-lha

com furia, contra o peito robustº e

firme, em cuja nudez se perdia anhe—

lando a boca de Raphael, possuido

tambem de uma avidez raivosa. . .

—-Ja não canta o rºuxinol—di-

zia Rafael.

—Ambicioso ! —respondia, sor—

rindo, a artista.—Já queres ouvil-o

outra vez? . . .

Calaram-se ambos, estreitamen—

te abraçadºs, formando um só corpo

e deixando-se arrastar pelo ambien-

te de poesia de que a noite os ro-

deava . . .

Começaram a sºar ºutra vez, en-

tre as altas ramagens, as notas sºl-

tas, os queixumes ternºs da ave so-

litaria, chamando o amor invisivel.

E, familarizada com os .» estranhos

rumores que naquela noite pºvoa-

vam a ilha, e que novamente lhe

chegavam semelhando baforadas dc

longínquo incendio, lançou—se em

uma correria lºuca de trinados, co-

me se sentisse a instiga-la a vºlu-

ptuosidade da noite e fosse morrer

de fadiga, caindo da arvore apenas

o involncrº de penas, semelhante

a um saco vasiº, depois de haver

derramado o seu tesoiro de notas.

Raphael estremeceu, nos braços

da amante, como se despertasse.

—Deve ser tarde. Ha quantas

horas estamos aqui ?

——Sim, muito tarde—respondeu

Leonor, com tristeza.—As horas de

prazer caminham sempre a galope.

A escuridão era densa; a lua ti- eam

nha desapareçido. De mãos dadas,

guiando-se ás apalpadelas, chegaram

a barca. E o chapinhar dos remos

começou a soar, río acima; sobre a

corrente negra . . .

O rouxinol cantava no salgueiro,

melancºlicamente, como que saudan-

do unga ilusao que se afasta . . .

— Repara minha vida—disse

Leonor.—O pºbresito despede-se de

nós. Ouve como ele nos diz adeus.

  

   

  

      

   

  

  

  

  

   

  

     

   

  

              

   
  

  

  

  

  

' E, subitamente, no desalento da

fadiga, enlanguescida por aquela noi-

te devamor. sentia a chamada da ar—

te a fazêl—a estremecer, dos pés a

cabeça.

Acudia—lhe & memoria o hino que

nos Maestros Cantores, e bom povº

de Nuremberg entoa, vendo, no ta—

blado do certamen, Hans Sachs, seu

cantor popular, bondoso e meigº co-

me e Padre Eterno. Era a canção

que o poeta menestrel, º amigo de

Albertº Durero, escrevera em honra

de Lnthero, ao iniciar-se a grande

revoluçãº. E a artista, em pé, a pô-

pa. saudando com um sorriso () rou—

xinol, começou a cantar:

Sergi—am, che spunta il dolce alber,

Cantar ascolto in mezzº ai flor

Voluttuoso un usignuol

Spiegando a noi l'amante vol . ..

A sua voz forte e ardente, que

parecia fazer tremer a superficie ne-

gra da riokestendia—se em ondas ar-

mouiosas pelos campos e perdia-se

na frondosidade da ilha afastada, de

ºnde º trinado do rouxinol respon-

dia com um suspirº longínquo. Es-

forçava-sc por imitar a magestosa

sonoridade do coro vngneriano. si-

mulava, com inurmuriºs a dor dos

labios, o ruidosº acompanhamento

da orquestra. E Rafael batia na

agua, com os remos, o compasso da

melodia piedosa e entusiasta, com

que o grande maestro havia inter-

pretado o favor da poesia popular,

saudando a aparição da Refºrma.

Iam, riº acima. lutando contra

a corrente, Rafael dobrava-se sobre

os remos, movendo os braços nervo-

sos, comº se fossem molas de aço.

Levava a barca por junto da

margem, onde a corrente era menos

forte; e as ramadas rºçavam as cabe-

ças dºs amantes, molhando & cara da

artista com o orvalho depºsitadº nas

suas folhas.

A's vezes, a barca escondia-se em

uma daquelas abobadas de verdura,

abrindo vagarosamente passagem en-

tre as plantas aquaticas, e a folha—

gem tremia com o impulso harmo—

nioso daquela vez vibrante e pode-

rosa, semelhante a um gigantesco

sino de prata.

Ainda não raiava o dia, não apun-

tlwa el dolce (llbor da canção de

Hans Sachs. mas adivinhava—se que,

de um momento para o outro, come-

çaria a clarear no eeo a facha rosa-

da do alvorecer . . .

Raphael fazia esforços para che-

gar quanto antes. animado pela voz

de Leonor, que marcava o compasso

aos remos. 0 seu canto sonoro pare-

cia despertar a campina. Em uma

granja, iluminou—se uma janela. Ra—

phael pareceu-lhe, por vezes, ouvir

na margem, ao longo dos canaviais,

ruido de canas partidas, passos cau—

telosos de gente que os seguia.

—-Cala—te, minha alma. Não can-

tes; podem conhecer-te. Advinharão

quem és,

Chegaram ao pontº onde haviam

embarcado. Leonºr saltou em terra;

queria ir só até casa; separavam—se

ali. E a despedida foi cariciºsa, len-

ta, interminavel.

—Adeus, amor! Um beijo. Até

amanhã . . . Não . . . até logo.

Afastava-se, alguns passos, pela

margem acima, e voltava, de repen—

te, procurando os braçºs dº amante.

—0utro, meu principe . . . O

ultimo . . .

BLASCO IBANEZ.

-. .“..—“___
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Está calculado em 76 contos de

reis anuais e que produzirão os que—

brados arrecadados pelº Estado, em

virtude de ser eliminada a moeda de

5 reis das transações contas oficiais.

fra—:$— A inglaterra votou ha

dias uma lei separando a egreja do

Estado. '

Muito deve esta noticia ter

aborrecido os monarquicos portugue-

ses. Sempre é a mais um argumen—

to cºm que eles ficam a menos . . .

contra a nossa Republica.

%%%&— O calor na Bairrada tem

feito alguns estragºs nas vinhas, ra-

são porque o preço tem tendencia

para alta.

%% Os principes da egreja

catolica recomendam aos directores

de cºlegios e aos pais de familia

que não deixem os rapazes em goso

de férias—frequentar os cinemato-

grafos. Querem que os pequenºs fa-

vida de campo, aprendendo a

ler nas obras da Natureza e poder

do Creador.

Entretranto. no Vaticano intro-

duz-se o cinematografo para o velho—

te que teima em ser sucessor do

pescador Pedro.

Bem prega Frei Tomás . . .

%%%— Para doze vagas de fiscais

dos impostos ha já 700 cºncorren-

tes e ainda não chegaram ºs reque-

rimentos das ilhas.

Odios

monarquicos

E' preso um indivíduo vindo do Brazil

comprometido numa conspiração

contra a vida do

Num momento, em que e gerar-[

dr. Afonso Costa

as com inumeros cataclismºs de na-

no e c paiz pretende salvar o presti- turesa varia para melhor dar a im-

gio do nosso nome pelo bem admi-

nistrar e assim conduzir este povo

ao seu logar marcado nos factos da  

pressão do horror que este torrão

deve carrear aos que dele estãº apar—

tados, fazendo parte de um Com—

historia num momento em que pela plot-Paulista cºm 0 lim de com ou-

Republica todos os portugueses di— tros, dentre os quais se nota um de

gnos deste nome, violem bem, se es-

forçam numa ancia comparavel ao

proprio instinto de conservação em

elevar—se, pelo trabalho, ordem e

progresso, lêma da regeneração du—

ma raça a consideração mundial e

ao prestigiº de um nome hºnrado e

digno nº conceito das nações.

Um bandido, um bandoleiro di-

rei melhor, porque covarde e mau

para com o salvador da propria Pa-

tria a que talvez esteja ligado por

tradições de familia, tenta colocar-se

numa situação em que melhor e

mais seguramente possa ferir eiuuti-

lisar, procura levar a efeito o seu

vil proposito, assim como quem vai,

assegurado o pãº da família, se-

quioso de uma imortalidade que já—

mais teria pela austeridade do seu

pºrte desºbrigar—se de anime soce-

gado de compromisso,realisar & con—

dição de uma obra legitima e do

bem estar dos seus.

Perante tanto cinismo, tanta fe-

nacionalidade italiana que ainda não

foi possivel prender, dar um golpe

de mão sobre o nosso querido amigo

e prestigioso estadista e chefe do

governo dr. Afonso Costa, embarcºu

em S. Paulo com destino a Portu-

gal.

Para maior segurança reSolveu

desembarcar em Vigo e aproximar—

se de Lisboa, por terra, o que cºnse-

guiu fixando residencia perto da ca-

pital e dando o nome de. Manuel (lee—

lho.

Anteriormente foi inscrever-se

socio de um centrº-republicano e

chegado a Lisboa pediu a assinatu-

ra da Lucia e do Mundo dandoo

mesmo nome de Manuel Coelho.

Na vespera de o nosssº presti-

gioso chefe seguir para o norte em—

barcou para Santarem e pretendia

embarcar na mesma carruagem em

que iam os ministros quando foi re-

conhecido e preso. Para isto tinha

sido enviada, juntamente com as in—

rocidade, tanta perversão, da nossa formações da sua saída e dos fins

alma parece que fogem todas as

possíveis vibrações de sentimento

humano e uma onda de raiva ingen-

te, desconforme, avassaladora de to-

das as. nossas energias, fazem-nos

derivar para estes quartos de papel

da sua viagem a Portugal, a sua fo—

tografia, fotografia que por sua vez

foi reprºduzida e entregue a varias

autoridades como fim de e captura-

rem.

Preso e interrogado caiu em va-

recriminações, tão altas que comjrias contradições e procedendo a po—

sinceridade e dizemos, perpetrações

de crimes como este a provarem-se

quando nada absolutamente de jus-

to os indica como uma solução, são

dignos de guilhotina, esta é a pu-

nição.

No momento em que o Norte do

Paiz se preparava para festivamente

receber os delegados do poder exe—

cutivo e legislativo que ali iam

manifestar com a sua presença

'o nmito que lhes merecia o Por-

to e o muito que a Republica

lhe devia, um sicario, sem nome

diferente dº de difamador e ca—

luniador, tal é a missão do jorna-

leco que dirige e redige, dispunha-

se disfarçado, desconhecido, a apro-

ximar-se do alto valor que entre nos

representa Afonso Costa, para bem

medi-lo e melhor estudar a forma

de o ferir de vez.

Mas a Republica nãº dorme e ºs

seus filhos bem identificados com os

seus deveres que são os de defender

quem mais afeiçoadamentc a ela se

dedica, esquadrinhando tudo e todos,

bem avisados e bem alerta, mais

uma vez frustando o golpe e pou—

pando a um transe que necessaria-

mente seria de desastrosas conse-

quencias, mostraram que bem me-

recem todºs os elºgios e todas as

lembranças dignas e proprias de

quem melhor serve a sua Patria.

Cunha Neves nome do Bando-

leirº, redactor e administrador do

jornal A' Bamlez'ra Portuguesa (azul

e branca) onde se vomitam e ele mes-

mo tem vomitado contra o nossº

Paíz todas as infamias intermiando-

licia a uma rigorosa busca foram—lhe

encontrados diversos documentos de

importancia, duas cartas de apresen-

taçao do dr. Bernardino Machado, º

que se provou serem falsas por fal-

sificada ser a letra, uma subscritada

para o dr. Afonso Costa e outra pa-

ra o dr. Rodrigo Rodrigues, varios

jornais monarquicos do Brazil e um

retrato do ex-rei Manuel e da sua

'noiva.

Mais tarde, emqnanto os minis-

tros seguiamviagem para o Porto foi

metidº num comboio em direcção a

Lisboa onde era aguardado com as

honras de estilo, lamentavels, sem-

pre, mas muito justificaveis, pelo

brioso e republicano povo de Lisboa

que ovacionando a Republica e o

nome de Afonso Costa mais uma vez

se patenteou o adoradºr do novo

Estado social-portugues, das Insti-

tuições republicanas, do prestigioso

chefe do governo dr. Afºnso Costa,

do Trabalho, Ordem e do Progresso.

Devem todos na hora presente

capacitar-se de que se não atenta

impunemente contra o que numa ho—

ra de dignificação final se estabele-

ceu para bem de Portugal, para bem

dos portugueses; e se existe alguem

que em tal não creia por julgar se—

rem poucos os exemplos de sacrificios

dados pelos que se sentem republi-

canºs e patriotas a prova tê-la—âo

sempre que vendidos e bandidºs sem

Patria e sem lei, se atrevem a le-

vantar sequer os olhos para aquilo

que o povo ama e pelo que tanto

sofreu: A Republica e os seus gran-

des homens.

  

lindo do luinlorlo tl

Queixam—se-nos de que raros são

os domingos em que se faz ouvir no

nºsso jardim publico a reputada

banda regimental.

De certo tem isso sido devido a

esquecimentº dº muito digno co-

mandante militar a quem dirigimos

estas linhas, onde se exprime o

grande desejo da cidade em apre-

ciar, tantas quantas vezes pºssivel,

a referida banda de muzica.

Em todas as terras do paiz se

faz publicar nos jornais e programa

a executar pelas bandas militares.

Em Aveirº, em outros tempos,

assim tambem se costumava fazer

não sabendo nós o motivo porque

agora tal não sucede.

Pedimos, pois, ao sr. Alves que

a semelhança das outras terras, vol-

te a mandar publicar nos periodicos

locais as varias peças a interpretar

pela referida banda, º que desde já

agradecemos em nosso nome e no

dºs que nos deram logar a este sim-

ples pedido.

Esperamos, por fim, não ter

mais mºtivos para lamentos, certºs

de que o sr. cºmandante militar se

esforçará por satisfazer os grandes

dezejos de todos nós, dando logar &

 

que continuemos a testemunhar a

Banda de Infantaria n.º 24 o nosso

carinho e apreçº.

Dr. Pereira Osorio

Acaba de tomar posse dº logar

de governador civil de Cºimbra, e

nosso respeitavel amigo sr. dr. Pe-

reira Osºrio, a quem a prºpaganda

republicana no Porto tantº deve e

que tem exercido os mais distintos

cargos do Partido Republicano.

O dr. Pereira Osºrio não e só

um homem ilustrado e competente,

e um carater recto e um coração

cheio de bondade.

De esperar e, pois, que o seu

papel em Coimbra seja dos mais

uteis.

Felicitamos º ilustre democrata.

incursão dos Galitos

E' no proximo domingo, ás 5

horas da manhã, que deve sair da

estação de Aveiro o comboio es-

pecial com a excursão do Club dºs

Galitos, a Povoa de Varzim. ,

A banda de infanteria 24 que

estava falada para ir aquela vila,

acompªnhando a excursão, não

  

 

vae por ter nesse dia de assistir

ao juramento da bandeira dos re-

crutas de cavalaria 8.

E, enorme a inscripção de so-

cios e outros cidadãos, sendo de

eSperar que,cºmo das mais vezes,

tudº corra na melhor ordem e to-

dos na volta guardem saudosos

recordações de passeio.

-—————o.h——-———
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Jstcvc na nossa redação O sr.

João Afonso Fernandes.

—+ Chegou inesperadamente a

Portugal o sr. ligas da Silva Sal-

gueiro, que já ha tempos estava no

Pará.

Seus. pais foram visita-lo a Lis—

bºa.

+ Retirou de S, Pedro do Sul

para a sua casa de Nariz, o sr. Fran-

cisco Valeriº Mºstardinha.

+ Esteve ontem em Aveiro º

sr. Henrique Marques Moura., de

Avelãs de Caminho.

—+ Fez ontem 8 anos a filha

mais velha do sr. F. Nascimento

Correia.

«1— No proximº dia ?) passa o

aniversario natalício do sr. dr. Eu—

genio Sampaio Duarte, abalisado

clinico em Anadia.

+ Está na Curia, (_Mogoforesl a

uso das afamadas aguas, cguais ou

superiores as de Contrexevillc. em

França, 'o sr. Joaquim Ferreira Fe-

lix.

+ Deve chegar amanhã a esta

cidade, seguindo para a Barra na

companhia de sua familia, a uso de

banhos, o sr. José de Vasconcelos,

considerado agricultor da Golegã, e

nosso presado amigo.

-—-———-o.o-——_—
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Um dedicadissimo republicano

e um excelente cavalheiro acaba

de deixar esta cidade.

Antonio Teixeira que tem

serviços zt Republica, prestados

sobretudo, durante dois anos, no

concelho de Anadia onde foi

administrador, em Aveiro onde

foi comissario de polícia do dis-

trito e tambem administrador do

concelho e em toda a parte onde

tem estado, acaba de partir para

a sua terra, a alegre e linda vila

de Constancia, deixando em quan-

tos com ele travaram relaçoes ver-

dadeiras saudades pela delicade-

za e sinceridade da sua conscien-

cia.

Antonio Teixeira pediu-nos pa-

ra aqui lhe publicarmos a se-

guinte

DESPEDIDA

Reccbam quantos se julgavªm:

credores da m-z'ozha gratidão mºs—

ta cidade de Aveiro, os protestos

do meu eterno Teconhecímmm) e

da minha saudade esperando que

me homem sempre com as suas

ordens na vila de

onde lhes ofereço :) meu prestimo

humilde.

Aveiro, 20 de julho de 1913.

Antonio Teixeira.

torpedeiros no devorou

A dôr dos outros é consolação

para a nºssa, costuma dizer-se.

Em Veneza e cruzador italiano

Vítima-Pisani encalhou a entrada

da laguna.

De. fór , que nãº sômos 955 nós

os desastrado ,' o que muito bem sa—

be toda a gente que lê jornais e por

eles tem conhecimento das tregedias

e dos precalços que em todas as ma-

rinhas de guerra continuamente se

estão dando.

A viagem

ministerial

    

Resultou imponente a manifestação

prestada aos membros do governo que nº

ultimo sabado foram ao P()l'tl), receber a

consagração da cidade invicta.

Nos estreitºs limites do nosso jornal,

e porque o espaço nos falta, não podemºs

dar. como era nosso desejo, um palido re-

sumo de que foi aquela apoteose a um go—

verno que tem sabido impôr-sc au paiz, e

elevando-o zi. consideração mundial.

Por isso nos sentimos orgulhºsºs de

acompanhar em todas as transformações

de actividade e progresso, a vida desta na—

ção que apressadamente caminhava para o

desconhecido.

O Porto, prestando-lhe assim a home-

nagem altiva e patriotica, mostrou ªmante

e como sabe apreciar ºs homens do atado

que estlo a seu lado, prontos a ajudei-º

nas suas reivindicações.

  

   

    
   

  

   

   

   

  

   

  

   

   

  
   

      

   

 

Constam-ía,

O fim do mundo

O que diz um professor

da universidade daPL

ladelfla

Segundo afirma o dr. William

Nobles, professor de sciencia sísmica

da Universidade de Filadelfia, a Eu-

ropa tení. apenas mais uns sessenta

anqs de vida. Aí pelas alturas de

1943, toda essa parte do mundo

desaparecerá, em consequencia de

uma tremenda explºsao vnlcanica.

Eis as causas—scientificas, na-

turalmente—em que se baseia o pro-

fessor norte-americano :

— O velho continente—diz o dr.

Nobles—desaparecerá sob as aguas,

porque a crosta terrestre, nos limites

do continente europeu, está minada

em todos os sentidos, por uma imen—

sa galeria subterrania que se vai eu-

chendo de materias vulcanicas . . .

A crosta terrestre, intacta ainda ho-

je, cederá a pressãº do fogo interior

e será destruída por uma série de

fenomenos eruptivos.

—— Ha dois seculos que as forças

da terra preparam esse grande cata-

clismo e todos os signais precurso-

res indicam que a mais joven das

gerações actuais assistirá a esse dra-

ma formidavel !

Vade retro !

  

.O-————

FESTAS

Sempre muito concorridas quer

de crentes, quer de simples romeiros

avidos de diversões, ha no nºsso

distrito duas festas que todos os

anos se fazem com pºmpa.

Sãº as festas da Senhora do

Monte e a de La Salete, aquela em

Salreu e esta em Oliveira de Aze-

mais.

Este anº, então, pelos progra-

mas já profusamente espalhadºs, as

festas teem mais atrativos e é de es—

perar que a concorrencia ali afinia

em grande numero.

Nos festejos e Senhora de La

Salete, que durarão 3 dias, um dos

numeros do programa e uma expo-

sição industrial que despertara cu-

riosidade e servirá de incitamento

para novas exposições.

Nos da Senhora do Monte, nos

dias 13, l-i e 15 de agostº, tºcarão

tres musicas e haverá belas orna-

rnentaçôes, iluminações c fogos de

artiiio de Viana do Castelo.

Ha por essa ocasiao comboios a

preços reduzidos, e que mais con-

corre para que as festas corram ani-

madas.

Em Guimarães. nos dias 2, 3 e

4 de agosto, se fazem festas ruido-

zas a S. Gualter, havendo feiras de

gado a premios, batalha de liores,

cºncertos pela orquestra da Tuna

dos Empregados de Comercio de

Porto e descantes populares. São 10

as bandas de musica que ali tocarão

durante as festas.

Ha tambem comboios apreços

reduzidos.

Tourada

E' no proximo dia 10 que na

praça de touros de Santo Antºniº

se rcalisa a primeira tourada da

epoca em Aveirº, e em que entra-

rão bons elementos.

Estrada da Barra

á Costa Nova

Está quasi intransitavel a nova

estrada que liga as praias da Barra

e Costa Nova. E' lamentavel que te-

nha sidº baldado todo o trabalho e

dinheiro que com ela se dispendeu

tanto mais que se devia ter previsto

tudo o que está sucedendo.

O mºvimento de carros nos me-

zes de agosto e setembrº deve ser

grande e se nºvamente se não proi-

bir o transito daqueles veiculos pela

referida estrada ter-se-hâo de gastar

no seu concertº mais algumas cente-

nas de escudºs que não sabemos on—

de se hão-de ir buscar atentas as

dificuldades com que se lutou para

ãonseguir os que com ela se dispen-

eu

     

Como pormenor curioso devemos

recordar que a estrada da Barra a

Costa Nova foi aberta ao transito

apenas ha um mez. Se não fôr ja

concertada e facil de calcular 0 esta—

do em que ficará depois da epoca

balnear.

___-0.6—

Fesbejos de $. Simão

na Qtintã do [roqueiro

Provincia-se os interessados que

costumam concorrer com as suas

manufacturas ou produtos agricº—

las zt feira de S. Simao,que a fes-

ta sent transferida, a partir deste

anº, para o primeiro dºmingo do

mez de Setembrº (S. Miguel).

0 Juíz e presidente da comissão dos festejos

João Afonso Fernandes.

 
    



 

  

' A LIBERDADE

 

  

          

  

  

  

 

'
- oitenta e cinco escudos e dez ceu- avaliado em cincoenta e nove es-

i' _ A r r e m a t a ç ª O tavos. “ riulos evinte centavos.

l , «
'

l _ NP8 NP12

' (23 PUBLICAÇAO)
*

O dominio directo que se com- () dominio directo que se com-

Elil) Juizo de Direito dei N." «i põe de um foro de quinze litros põe de um tõro de trintae oito

, P esta comarca e cartoriol
nove mil trezentos setenta e cinco litros quatro mil tresentos seten-

l de escrivão de quarto () dominio directo que se com- decimililitros de trigo e cinco cen- ta e cinco decimilitros de trigo

põe de um foro de trinta e tres tavos em dinheiro, com o iande- e meio frango, com o laudeniio

litros setenta e cinco centiiitros mio de oito—um pelas trans- de oito—um pelas transmissões,

de trigo e uma galinha, com e missões, que anualmente pagam que anualmente pagam aos exo-

laudemio de oito—um'pelas traus- aos executados os emphyieutas cutados os emphítentas Ercilia de

missões, que anualmente pagam Antonio Fernandes Romao e mu- Conceicao, viuva de Manuel. Joa-

aos executados os cmphyteutas lher Beatriz das Neves, resideu- quim Marques, residente na fre-

Antonio Marques Rebelo Junior tes na rua dos Meiões, da fre- guezia do Eixo, e Sebastiao Ro-

e mulher Tereza Diniz Ferreira, guezia da ()liveirinha, e imposto drigues da Conceição e mulher

moradores na rua dos Meiões, da na seguinte propriedade perten— Maria da Silva, residentes na rua

i'reguezia da ()liveirinha e impos- cente aos referidos emphyteutas: dos Meiões, da'freguezia da Uli—

to nas seguintes propriedades per- Um predio denominado 0 '«Ai— veirinha e imposto na seguinte

tencentes aos referidos emphyteu- do de Baixe», com todas as suas propriedade pertencentes aos re—

tas; pertences, sito na referida rua feridos emphiteutas:

Um predio de casas, aldo e dos Meiões, da fregnezía da (iii— Duas terças partes 'de um pro—

pertencas. sito na rua dos Meiões, veirinha. Este dominio directo foi dio do terra lavradia no sitio do

da (iliveirinha; e avaliado em setenta escudos e oi- Covão, limite da freguezia da

Uma ieira de terra lavradia e tenta centavos. Oliveirinha. Este dominio directo

pertences no sitio do Bracal, do foi avaliado em cento e dezenove

mesmo limite. Este dominio dire—
escudos e noventa e cinco centa-

cto foi avaliado em cento vinte e
vos. »

cinco escudos e oitenta e tres cen-
N.º 13

tavos.

oficio- —Elamengo——uos autos de

execucao hipotecaria que o exe-

quente João Ferreira dos Santos,

casado, proprietario, residente no

logar das Quintans, ireguezia de

Santo Antonio da Oliveirinha,

desta comarca, move contra os

executados Doutor Fernando de

Castro Matoso, atualmente Juiz

de Direito na comarca de Gouvea

e sua esposa liona Alice Martins

e Sousa de Castro Matoso, resi-

dente na rua do Mundo, numero

vinte, quarto andar, da cidade de.

Lisboa, vao ser postos pela ter—

ceira vez em praca. no dia 3 de

agosto proximo, põl' ii horas,

a porta. do Tribunal Judicial de=-

ta comarca, sito na Praça da Re—

publica, desta cidade, para serem

arrematados por qualquer preco,

os seguintes bens penhorados aos

executados :

  

  

  

   

   

  

                 

   

  

   

  

  

 

   

   

    

  

   

  

  

    

 

  

   

 

N.0 9

() dominio directo que se com-

põe de um foro de vinte e tres

litros noventa mil seis centos

vinte e cinco centimiiilitros de

trigo, com o laudemio de oito-—

um pelas transmissões, que anual-

mente pagam aos executados os

emphyteutas Sebastião Rodrigues

da Conceição e mulher Maria da

Silva da rua dos Meiões, Antonio

Francisco Simões Lameiro, conhe-

cido pelo Angelico, e mulher Ro-

sa da Cruz, moradores no Barrei-

ro, todos lavradores da freguezia

da Oliveirinha, e Maria dos San—

tos, viuva do Casal, moradora em

São Bernardo (esta possue apenas

a sorte de mato 0 pinhal no Vale

do Sobreirinho). e imposto nas se-

guintes propriedades pertencentes

aos referidos emphyteutas :

Uma sorte de mato e pinhal,

no Vale do Sohreirinho: e .

Uma ieira de terra lavradia,

hréjo e pertences no sitio do Bra-

cal, tudo na tregnezia da Olivei-

rinha e formando um só predio.

() pinhal deste predio é que per-

tence á viuva do Casal; e

Uma terra lavradia o brejo no

mesmo sitio do Bracal o mato

tambem no Vale do Sobreirinho,

tudo formando um 'só predio. E -

tc dominio directo fõi avaliado

em sessenta e tres escudos.

O dominio directo que se com-

põe de um foro da onze litros e

vinte e cinco contimililitros de

milho e dois centavos em dinheiro,

com o iaudemio de oito—um pe-

las transmissões, que anualmente

pagam aos executados os emphy—

tentas Maria Gazola e marido Jo-

sé Valente da Silva, lavradores,

residentes na rua Direita da tre

guezia da Oliveirinha, e imposto

na seguinte propriedade perten-

cente aos referidos emphyteutas:

Uma vinha, denominada. 0 Bi-

beiro Mimoso, com todas as suas

pertences, sita no logar da Gran-

ja de Cima limite da Oliveirinha.

Este dominio directo foi avaliado

em quarenta e um escudos e vinte

centavos.

N.º 5

  

  

  

    

    

  

 

   

   

       

   

  
    

 

   

     

   

    

   

N' " 1
( ) dominio directo que se com-

põe de um foro de trinta e sete

põe de um foro de cento cincceu- “htm? " meio _de mãº com º lau-

ta ,, cinco litros seis centos e demo de oito—um pelas trans-

vinte ,, cinco mililitros de trigo, missões, que anualmente pagam

aos executados os emphyteutas

trinta e sete centavos e meio, em , _

dinheiro ,, ,, racao de nove— Antonio Marques Manoeiao e mn—

um imposto. no predio abaixo des- lher Maria de Jesus ou Maria dos

Santos, lavradores, residentes na

crito em segundo logar, com o , . .

laudemio de oito—um pelas trans— "ª? d?,thª'lº ,dª' treguezra dª

Olivemnha, e imposto nas se-

missões, que anualmente paga o _ ,

.emphytenta Antonio“ Goncalves, gumtes propriedades pertencentes

' aos referidos emphyteutas :

viuvo, genro de José Goncalves _ .

Caniço Novo, lavrador, residente Uma terra lªilªdfª º perten—

cas, no Sitio do Covao de Cima,

ao e da Escola da tre uezia , , . . ..

-º da liiiiveirinha, e impostª nas hmm dª treguezra dª "hmm"
nha; e

seguintes propriedades pertencen- . _ -, _

tes ao referido emphyteuta , Um predio de mato, pinheiros

e pertences, no sitio do Vale da

iim?tianªdatíeri3e “3313303;eirii Lebre, do mesmo limite. Este do-

' gu ' ' minio directo foi avaliado em ceu-

uha;
.

to e quinze escudos e sessenta

n e rte de ntr to

A q art pª º a rra centavos.

iavradia _no mesmo sitio do Bra-

cM; 'Nº6

Outra terra iavradia no mes— '

mo sitio do Bracal que foi de Au-

tomo Vieira. Todos estes predios põe deum fºro de. quinze litros

acham-se pegados. _ . quarenta e seis mil oito centos e

Uma terra lavradia, vmha “ setenta e cinco centimiiilitros de

pertences no mesmo sitio do Bra- trigo e oito centavos em dinheiro,

çª]; com laudemio de oito—um pelas

Uma parte dª uma _ºÍ't'lª terra transmissões, que anualmente pa-

laviadia no mesmo Sitio do Bra- gain aos executados os emphyteu-

.Qªl, que fºl dº. fªntºn'º Ylª'rª' tas Manuel Francisco Alexandre

filho de José Vieira, do Rego _da e mulher Maria Marques de Oli-

Venda. Este predio “ º ªmº“" reira, residentes no local da Fei-

formam um ªº; , , ra, e sua irmã e cunhada Maria

Um outro Wªl?! tambem “ª das Neves, solteira, residente ao

fregnezia'da Ohvemuhc; _ pé da Escola, todos da treguezia

Um terreno lavradlo, thª'l' da Oiiveiriuha, e imposto na. se-

mato e pertences no Sítiº (10 Pas— ' t l'i (] d “e i

sadouro, limite da mesma fregue— gpênrgferpãgp eriipdiifteultfs : ncen e

via ' ".. . _ _ Um predio de terra lavradia, tad ,, h te t Eli

Um predio de tem, lavradla e bréjo, vinha e pertences, tudo si- Éguas ºuozuªâghã gªmª

brejo no Sitio do Bracal, da mes- to no local do Brace], limite da. Joana Tomaz Mostardinha resi-

mª freguezla, “ _ “ _ freguezia da Oiiveirinha. Este do- dentes ,,,, pé da Egreja da ,fr e-

Ui". terreno a Mªiº no .lª- ºltª' m'nio directo foi avaliado em se- zia da Oliveirinha eim os?“

(lO Sitiº dO Passadouro. Este (IO- tenta. e, nove escudos e cincoenta 86 - tº 1.0 riedade 939110011“

minio directo, fi'ii avaliado em centavos. “Qªedª,; gmphyteuEaS' , “

quinhentos vinte e dois escudos e , .

cinroenta centavos. Um Prºd” de terra lavradia,

vinha o pertences sito no logar

da Granja, treguezia da Oliveiri-

uha, Este dominio directo foi ava—

liado em trezentos cincoenta e dois

escudos. -

O domínio directo que se com-

' N." 14

O domínio directo que se com—

centos vinte e cinco mililitros de

milho e meia galinha, com o leu-

demio de oito—um pelas trans—

O dominio directo que se com—

Valente da Silva, lavradores, re-

N.º 10

teutas :

() dominio directo que se com-

mil cento e vinte e cinco centi- ta centavos.

mililitros de milho e nove centavos

e meio em dinheiro, com o lande-

mio de oito—umpelas transmis-

sões, que anualmente pagam aos

N.“ 15
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N-º 2 O domínio directo que se com-

põe de um tõro de dezenove ii-

tros seis mil oito centos setenta e

cinco decimililitros de trigo e

cinco centavos e meio em dinhei-

ro, com o laudemio de oito——

um pelas transmissões. que anual-

mente pagam aos executados os

emphyteutas Augusta Ricarda,

viuva, moradora na rua dos Me-

iões, Manuel Francisco Alexan—

dre e mulher Maria Marques de

Oliveira, residentes no local da

Feira, e a irmã e cimhada destes

Maria das Neves, solteira., resi-

dente ao pé. da Escola, todos da

fregnezia da Oliveiriuha, e impos-

to na seguinte propriedade perten-

cente aos referidos cinphyteutas:

Um predio de terra lavradia,

brejo e pertences, no limite da

() dominio directo que se com—

põe de. um fõro de trinta e sete

litros e meio de trigo, e meia ga-

linha, com o laudemio de oito——

um pelas transmissões. que anual-

mente pagam aos executados os

en'iphyteutas Antonio (iencalves,

viuvo, residente ao pé da Escola,

e Maria Ferreira de Jesus e ma—

rido Joaquim Lopes Neto, «o Ba-

tata. residentes ao pé do Se.

lar, todos lavradores, da fregue-

sia da Oliveirinha, e imposto no

seguinte predio pertencente aos

referidos emphyteutas :

Uma terra iavradia e pertences

no sitio do Bracal, limite da fre-

. guezia da Oliveirinha. Este do-

. minio directo foi avaliado em se-

tenta e cinco escudos e oitenta e

sete centavos.

,- »

N

I;.“

N.º 11- tentas "

0 dominio directo que se com-

põe de um fºro de quinze litros
, _ . nha“

quarenta e seis _m11 otto centos '

um pelas transmissões, que anual-

mente pagam aos executados os

emphyteutas Sebastião Rodrigues

da Conceição e mulher Maria da

Silva, lavradores, residentes na.

rua dos Meiões, da Oliveirinha, e

dos e trinta centavos.

N.º 16 '

tentas :

   

  

  

     

   

   

 

  
  

    

  

       

    

 

   

   

  

põe de mu foro de vinte litros seis

missões, que anualmente pagam

aos executados os. emphyteutas

Violante Gazela e marido Jose

sidentes no logar da Granja de

Baixo, freguezia da ()iiveirinha e

imposto na seguinte propriedade

pertencente aos referidos emphy-

Metade de um predio de vinha

põe de um tõro de sessenta e dois e pertences sito no logar da Gran-

iitros oito mil cento e vinte e cin- ja, fregnezia da Oiiveiriuha. Este

co decimililitros de trigo e cento dominio directo foi avaliado em

e vinte e tres litros vinte e oito cincoenta e sete escudos e sessen—

O' dominio directo que se com—

põe de um tem de dois escudos

em dinheiro, vinte e um litros uo-

venta mil trezentos setenta e cinco

centimililitr'os de trigo, e um

quinto de galinha ou dez centavos

para ela, com o laudemio de oito

—um pelas trasmissões, _que

anuatmente pagam aos executados

os emphyteutas Casimiro da Silva

e mulher Tereza Bernardo da As-

ceucão, residentes ao pé do Solar

da freguezia. da Oliveirinha, e im-

posto nas seguintes propriedades

pertencentes aos referidos emphy-

. Um assento de casas, sido e

pertences, sito na travessa do

Barreiro, tregnezia da Olivetti-

A uinta arte de um radio

setenta e cinco centinuhhtros de nos Brªcais, dª mesma tregldezia;

trigo, com º laudemio dº ºlhº Ester dominio directo foi avaliado

em cento e cincoenta e seis escu—

.O domínio directo que se com-

imposto na seguinte propriedade põede umfõro de quinze'litrosnove

pertencente aos referidos emph'y- miitresentossetentaecincu decimí'i

liiitros de trigo edois centavos em

Um predio de casas, sido e dinheiro, com o laudemio de oito Barrigas, viuvo, morador no Bege

freguezia da Oliveirinha. Este pertençag, sito na dita rua dos ——um pelas transmissões, que ambos da. freguezia da Oliveiri-

dominio directo foi avaliado em Meiões. Este dominio directo foi anualmente pagam aos executa- nhu, e imposto na seguinte pro-

3

.,

dos os emphyteutas José Diniz e priedade pertencente aos emphy-

mulher Maria de Jesus, lavrado- tentas:

res residentes na rua dos Meiões, Um predio de terra lavradiafe

da treguezia de (lliveiriuha, e im- pertences no sítio da Quinta do

posto da seguinte propriedade Paiva, limite da Oliveiriuha. Este

pertencente aos referidos emphy- dominio directo foi avaliado em

tentas : dez'escudos e sessenta centavos.

Uma m'orada de casas terrena .“

com seu aido e mais pertences si-

to na rua dos Meiões, e um ribei-

ro e pertences sito na Fonte da O dominio directo que se com-

Qniuta, formando tudo um so pre- põe de um foro de noventa e um

dio no limite da Oliveiriuha. Es— litros oito centos setenta e cinco

te dominio directo foi avaliado em mililitros de trigo, galinha e meia

sessenta e nove escudos e sessenta e dois escudos e um centavo em

centavos. dinheiro, com o laudemio de oito

—um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados

os emphyteutas João Joaquim

Marques e mulher Rosa Marques

Mustardinha, residentes no Rêgo,

ao pé do Lago, da freguezia da

()liveirinha e imposto nas seguin-

tes propriedades pertencentes aos

referidos emphyteutas :

Um predio de terra lavradia,

brejo, mato e pertences no sitio

do Bracal, do limite da ()liveiri-

nha;

Metade de um predio de terra

lavradia e pertences no sitio de

Bruce] de Baixe, de mesmo limi—

te:

Um predio de terra lavradia e

pertences no sitio do Chão de Ma-

rinhas, do mesmo limite;

Metade de um predio que se

compõe de aido lavradio, casas

terreas e demais pertences, no si-

tio dos Barreiros, do mesmo limi-

te; e

Um predio de terra lavradia e

pertences no sitio do Bracal de

Baixo, do mesmo limite Este do-

minio directo foi avaliado em tre-

zentos sessenta e dois escudos e

cincoenta e cinco centavos.

N.“ 25

                               

  

  

 

  

  

        

    

   

  

 

   

  

   

 

   

   
   

  

  

N.“ 17

O dominio directo que se com-'

põe de um loro de trinta e tres li-

tros setenta e cinco centiiitros de

trigo e tres centavoswnl dinheiro

cam 0 laudemio do oito—um pe-

las transmissões que anualmente

paga aos executados o emphyteu-

ta Jose Diniz, solteiro, lavrador

residente ao pé da Escola da tre-

gnezia da Oliveirinha e imposto

nas seguintes propriedades per-

tencentes ao referido emphyteuta:

Um predio de mato, pinheiros,

e pertences sito no Vale da Lehre

ou Covão, limite da ()liveiriuha;

Um predio de vinha com um

bocado de mato e mais pertences,

site no logar da Granja, do mes-

mo limite;

Uma ieira de vinha e mais

pertences no sitio do Serrado, do

mesmo limite; e

Um predio de terrav'lavradia e

mais pertences no sítio da Quin—

ta Nova, do mesmo limite. Este

dominio directo loi avaliado em

cento e um escudos e trinta e dois

centavos.

' N." 18

O dominio directo que se com—

põe de um fºro de sete litros e

meio de trigo e quatro centavos

em dinheiro, com o laudemio de

oito—um pelas transmissões, que

anualmente paga aos executados

o emphyteuta Francisco Nunes da

Graca, «o Malhado» e mulher,

moradores na Costa de Valado

(Ramal) e imposto na seguinte

propriedade pertencente ao rete-

rido emphyteuta:

Metade de um chão lavradio,

mato, pinheiros e pertences no

sitio do Bracal, do limite da Oli-

veirinha. *Este dominio directo foi

avaliado em vinte e tres escudos

e quarenta e um centavos.

N.º 26

O domínio directo que se com-

põe de um foro de duzentos e seis

litros e vinte e cinco ceutilitros de

trigo, tres galinhas, um frango, e

doze centavos em dinheiro, como

laudemio de oito—um pelas trans-

missões,que anualmente pagamaos

executados os emphyteutas João

Henriques e mulher Constantina

Figueira, residentes na rua dos

Meiões, da freguezia da Oliveiri-

nha, e imposto nas seguintes pro-

priedades pertencentes aos referi-

dos emphyteutes :

Um predio composto de casas

terreas, aido, terreno lavradio,

parreira e pertences, no sitio “do

Chão de Marinhas, limite da Oli-

veirinha',

Uma ieira de terra lavradia e

pertences no mesmo local do Chão

de Marinhas; e

Um predio que se compõe de

casas, aldo e pertences sito na

rua dos Meiões, do mesmo limite.

Este dominio directo foi avaliado

em seis centos e doze escudos e

sessenta centavos.

N.“ 19

() dominio directo que se com-

põe de um tem de um litro oito

centos setenta e cinco mililitros

de trigo, com o iaudemio de oito

—um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executa-

dos os emphyteutas José Diniz,

solteiro, residente ao pé da Esco-

la, e Tereza Tomaz Vieira, Ma-

nuel Tomaz Vieira e Joâo Tomaz

Vieira, solteiros, residentes na.

rua Direita, todos da freguezia da

Oliveirinha e ainda Rosa Tomaz

Viera e marido José Maria Sara: () dominio directo que se com-

bando Junior, residentes no Bait-Ã “põe de um tem de sessenta e tres

ro Aires Barbosa, da cidade de litros" setenta e cinco centilitros

Aveiro, e imposto na seguinte pro- de trigo, sete centavos em dinhei-

giedade pertencente aos referidos ro e meio frango ou o seulcorres-

' gondente valor em dinheiro com
emphyteutas:

o laudemio de oito—um pelas
Um predio site no Vale de -So- .

b'reirinho, treguezia da Oliveiri- “3118311985“, que anualmente Pªr

' gam aos executados os emphyteu-
nha com todas as suas pertences, _ , ,

Este dominio directo foi avaliado tas Jºªº Pedro de Oliveira, atual-

em oito escudos e vinte centavos. mente casado com Mªnª dª Cruz,

residentes no Rego, freguezia da

Oliveirinha, e imposto na seguiu-

te propriedade pertencente aos

referidos emphyteutas :

Tres ieiras de terra lavradia e

demais pertences“ formando hoje

um só predio, no sitio do Serrado

do Peneireira, limite da Oliveiri-

nha. Este dominio directo foi ava-

N.º 27

N.º '20

O domínio directo que se com-

põe de um iõro de dois litros

oito mil cento e vinte ecinco

decimilitros de trigo e a ração de

nove—um, com laudemio de oito

—-nm pelas transmissões, que

anuahnente pagam aos executcdos

os emphyteutas Roca Tomaz, viu-

va de João Tomaz, moradora na

rua Direita e Manuel Gonçalves

escudos.

N.“ 29

 

liado em canto e noventa e tres

O domínio directo que se com-

põe de, um foro de: e terça parte

da ração de nove—um do predio  

 



 

A nas
  

abaixo descrito em primeiro logar,

"e cento e vinte e oito litros, no-

venta ,mil seiscentos e vinte e cin-

co,,cenh'mililitros de trigo, quatro

litros vinte eum mil oito centos

setenta e cinco centimililitros de

/mi1ho,_meia_galinha.e quatro cen—

tavosemeio em dinllro,com o leu-

demio de oito—um pelas trans-

missões, que anualmente pagam

aos executados os emphyteutas

Rosa Tomaz, 'viuva de Jºao T0-

maz, residente no Rego, da fre—

guezia da Oliveirinha e os filhos

deste, Tereza Tomaz Vieira, Ma-

nuel Tomaz Vieira, Joao Tomaz

Vieira, solteiros, que vivem com a

mãe, e Rosa Tomaz Vieira, casa-

da, residente no Bairro Aires Bar-

bosa, da cidade de Aveiro, e im-

posto nas seguintes propriedades

pertencentes aos referidos emphy-

tentas:

Um predio de terra lavradia e

pertences nº sítio da Quinta do

Paiva, do limite da. Oliveirinha;

Metade de outro predio de ter-

ra lavradia no mesmo sitio ;

Outro predio de terra. lavradia

no mesmo sitio;

Uma propriedade sita“ no Chão

de Marinhas, do mesmo limite,

com todas as suas pertences ;

- Outrº predio de terra, lavradia,“

com todas as suas pertences, no

sitio do Covão, do mesmo limite.

Este. domínio' directo foi ava—

liado em quatro centos sessenta. e

dois escudos e dois centavos.

Nº 30

0 dºminio directo que se com-

põe de um foro de cento cincºen-

ta e seis litros nove mil tresentos

setenta e (zinco centimililitros de

trigo, cento trinta e oito litros vinte

e oito mil cento vinte e cinco centr-

mililitros de milho, uma galinha .e

vinte e tres centavos e meio em dr-

“ ' nheiro, com o laudemio de oito—um

pelas transmissões, que anualmente

pagam os executados os cmphyteu—

tas João Simões. Lameiro, vrnvo, e

seus filhos Marcelino Simões Lamei-

roj,«Joaquim Simões Lameiro, e Me—

nuel Simões Lameiro, solteiros, mo—

radores ao pé dº solar,— da ,fregnezia

da Oliveirinha, Antonio Simões La-

meiro, e mulher Felicidade Mar-

ques Vieira, moradores ao pé da

Escola'da mesma freguezia, Maria

Simões Lameiro, casada com Manuel

Vieira, moradores no lºgar da Costa

de Valado, Serafim Simões Lameiro,

casadocom, Maria Figueira, mora—

dores nos Moinhos de Braçal, e

José Simões Lameiro, e mulher

Maria Simões de Jesus, mora-

dores na Gandara, todos da fre-

guezia da Oliveirinha e imposto

nas seguintes propriedades perten—

centes aos referidos emphyteutas :

, ,Um predio de mato, pinhal e

demais pertenças no sitio do "Vale

doíí szbreirinhOp limite da' fregue-

zia da Oliveirinha;

Um predio lavradio e“ pertences

no sitio do Braçal, do mesmo limite;

Duas, loiras de vinha e perten—

ças, formando hoje um só predio,

no sitio do Brejo do Braço] do mes-

mo limite; ,

Uma terra lavradia e perten-

ças no sitio do Covão do mesmo,

limite; j .

Um predio de vinha e pertences,

outr'ora duas loiras e hoje uma só,

no logar dt Granja de Cima, do

mesmo limite; .

Um predio "lavradio e' pertences,

'outr'ora duas letras e hoje uma só,

no sitio do Covão defBaixg, do mes-

molimite; ;. '

Dois predios que hoje formam

um só, devinha expertenças, no si-

tio da Vim'ea da'Granja, do mesmo

, limite;

"" Um prédio de vinha e pertences

sito 'no Ribeiro Grande da Granja,

do mesmo-limite; eaqninta parte

de, uns moinhos de moer milho, eir—-

cuitados de ribeiro e pertences no

sitio do B'ra da costa do Valado,

do mesmo' ' 'te. Este dominio di-

recto foi avaliado, em sete centos e

oitenta e quatro escudos.

N.? 31

O domínio directo quase com-

põe de um foro de detentos e deze-

sete litros noventa e seis .mil oito

centos setenta 'e cinco centimililitros

de trigo, quarenta e cinco litros no-

ve mil tresentps setenta e cinco de—

cimililitros de milhojvfnte' e um cen-
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cinco mil seis centos vinte e cinco

mas Ferreira, «o Latamas»,emu-

lher Engracia Marques Arsenio, mo-

radores na rua dos Melões, da fre-

guezia da Olíveirinha,“ e imposto

nas seguintes prºpriedades perten-

centes aos referidos emphyteutas :

pertenças na estrada que vai para a'

Granja, rua dos Melões, limite da

Oliveirinha; e

site no Covão, do mesmo limite, e

pertences, que o cmphyteuta houve

de seu sogro. Este dominio directo

foi avaliado em oitenta e um escu—

dos e trinta centavos.

põe de um foro de setenta e nove

litros seis mil oito centos setenta e

cinco decimililitros “de trigo,qnarenta

tavos em dinheiro, quatro galinhas e e cinco litros de milho e seis cen"—

meio“ frango. como laudemio de oito vos em dinheiro, com o laudemio

—-u.m peles transmissões, que anual-,

mente pagam aos executados os em—

phytoutas Elias Marques Mostardi-

nha Junior, solteiro, Rosa Tomaz

lVieíra, casada com João Maria Luiz

Ferreira, aquele residente ao pé da

lgreja da l'roguezia da Oliveirinha e

estes residentes na freguezia do Eixo,

Tereza Tomaz Vieira, casada com

João Pcricão. residentes ao pé da

Igreja da l_lliveirinhn, e Antºnio

Marques Mustardinha, já falecidº,

hºje sua viuva Rose Delgado e li-

lhos Manuel e Antoniº, residentes

em São Bento, todos representantes

de Joana Tomaz Vieira, viuva de

Manuel Marques Mustardinha, que

foi moradora na Oliveirinha, e im-

posto nas seguintes propriedades

pertencentes aos referidos emphy-

tentas; *

Um predio de terra lavradia e

pertença-s nº Cºvão, limito'da Oli—

veirinha;

Um predio de terra lavradia e

pcrtenç-as no mesmo sitio do Covão;

Uma terra lavradia no .Braçal,

do mesmo limite, o outro. terra la—

vradia pegada, no mesmo limite. for—

mando estas tres loiras hoje um só

predio;

Metade de um predio de terra

lavradiu sito no Covão, do mesmo

limite;

Um predio de vinha e. ]:»ertonças

no sitio do Ribeiro Grande da Gran-

ja de Cima e mais tres loiras de vi-

nha no mesmº sitio pegadas aquela,

tudo no limite da ()livelrinha e for-

mando um só predio;

»Um predio de terra lavradia, ri-

beiro de arroz e demais pertences,

outr'ora tres propriedades e hoje

uma só, no limite. da fregucziu da

Oliveirinha;

Um predio de terra lavradin de-

nominada o Ribeiro Grande, sito no

logar da Granja de Baixo do mesmo

limite, e todas as suas pertcnmis ; e

metade de um predio no sítio do

Vale da Horta, do mesmo limite,

com— todas as suas pertences. Este

dominio directo foi avaliado em oito

centos setenta e oito escudos.

N.º 32

O dºmínio directo que se com—

põe de um tõro de cento setenta

e quatro lit-ros cincoeuta e quatro

mil trezentºs setenta e cinco centi-

mililitros de trigo, meia galinha

e trinta e sete. centavos em dinheiro,

com laudcmio de oito-—-um pelas

transmissões, que anualmente pagam

aos executados os cmphytentas João

Lopes Neto e mulher Maria de Je-

sus Vieira, lavradores, moradores na

rua dos Melões, da Oliveirinha e im—

posto nas seguintes prºpriedades per-

tencentes aos referidos emphyteu—

tas :

Um predio de terra lavradia e

pertences, no sitiº do Chão de Mari-

nhas, limite da Oliveirinha;

Um predio de terra lavredia, ina-

to e pertences no sitio do Braçal,

do mesmo limite;

le predio de casas, sido e per—

tenças, proximo á quinta dos 'execu—

tados, do mesmo limite;

Um predio lavradio e pertcnças

no sitio do l'iraçal, do mesmo limite;

Duas leiras de terra lavradia

que foram de José Marques Diniz e

um sexto de um predio de terra lu—

vrad'ia constituido por tres loiras,

formando tudo hoje um só predio

lavradio e pertences no sitio do Cº—

vão, do mesmo limite;

Um predio de casas, aido e per-

tenças sito na rua dos Meiões, do

mesmo limite. Este dominio directo

foi" avaliaddem quinhentºs noventa

e tres escudºs.

N. 35

O dºminio directº que se com—

põe de' um fôro de vinte e um litros

decimililitros de trigo e quator-

ze centavos e meio em dinheiro, com

º laudemio de oito—nm pelas trans-

missões, que anualmente pagam aos

executados os emphyteutas José Da—

Uma morada de casas, sido o

A quarta parte de um prediº

N.º36

Ó dominio directo que se com—

   

 

   

  

   

  

       

    

   

           

   

  

   

  

    

    

  

  

  

       

   

  

de um foro de vinte e cinco litros

setenta e oito mil cento vinte e

cinco centimililitros de trigo e de-

zesseis centavos em dinheiro, com

o laudemio de oito —— um pelas

transmissões,quees executados anual-

mente recebem e imposto na seguiu».

te. propriedade pertencente a Joana

da Cruz, viuva de José Marques Re—

bêlo, moradora no sitio do Rêgo da

Oliveirinhu, em usufructo e em pro-

priedade a Sebastião Rodrigues da

Conceição e mulher Maria da Silva,

moradores da Rua dos Mclões, da

mesma freguezia:

pertences no sitio do Covão de Ci-

ma, limite da Oliveirinha.

do em oitenta e dois escudos e dois

centavºs.

põe de um fôro de cento e' quarenta

e cinco litros setenta e oito mil cen-

de oito—um pelas transmissões, que

anualmente pagam ses executados

ºs emphyteutas José Maria Diniz

Ferreira e mulher, Maria Marques

de Jesus, Antonio Tavares de Oli-

voira e mulher Helena Diniz Ferrei-

ra, residentes no sitio da Feira, e

Tereza Diniz Ferreira e marido An—

tonio Marques Rebelo, moradores na

rua dos híelõlªs', todos da froguezia

da ()liveirinha. como representantes

de seus puis e sogros, os falecidos

Jºsé Diniz Ferreira, zo Fabião—», e

mulher, e imposto nas seguintes

propriedades pertencentes aos referi—

dos cmphytoutas:

Terra lavradia, vinha, poisio o

pertences, no sitio do Covão, limite

da Oliveirinha; ,

Metade de um ribeiro 0 perten-

ças no logar da Granja, do mesmo

limite;

Um pinhal, mato e pertences no

sitio do Covão, pela encºsta do Vale,

do mesmo limite;

Uma loira de mato. pinhal e

pertences, no mesmo sitiº do Co—

vão;

Outra loira de pinhal, mato e

pertences no mesmo sítio; e

Outra loira de pinhal e perten—

ças no mesmo sitio. Este dominio

directo foi avaliado em trezentos vinte

e quatro escudos e vinte centavos.

N.“ 37

0 dominio directo que se com—

põe de um têm de quarenta e. oito

litros e setenta e cinco ccntilitros

de trigo, vinte e dois litros e meio

de milho e sete centavos e meio em

dinheiro, com o laudeiuio de oito——

um pelas transmissões, que anual—

mente pagam aºs executados os em—

phyteutas Maria José da Encarna-

ção, viuva, e filhos Manuel Gazõlo

ou Manuel Fernandes Vidal, casado

com Maria Gazola, e sua irmã Me-

ria daEncarnação Junior, divorcia-

da, moradores no Barreiro da Oli-

veirinha, como representantes dº

seu falecido marido o pai José Fer-

nandes Vidal, ao dos POÉEÍSW. e

impºsto nas seguintes propriedades

pertencentes aos referidos emphy-

tentas:

Duas terras lavradias e perten-

ças no sitio do Covão do Baixo,

limite da freguezia da ()liveiri—

nha:

Um predio «(ue 'se compõe de

vinha, mato e pertences, e mais um

mato pegado formando tudo um só

predio sito no logar da Graujadc

Baixo do mesmo limite. Este domi-

nio directo foi avaliado em cento oi-

tenta e dois escudos e vinte centavos.

N.º 39

O domínio directo que se com-

põe de um foro de sessenta e seis

litrºs nove mil trezentºs setenta e

cinco ceutimililitros de trigo, dois

frangos e tres quartos e meia gali—

nho, com o laudomio de oito—um

pelas transmissões, que anualmente

pagam aos executados os emphyton-

tas João Joaquim Marques e mu—

lher Rosa Marques .Mostardinha, re—

sidentes no Rêgo, ao pé do Lago,

da freguczia da Oliveirinha, e im-

posto nas seguintes propriedades

pertencentes aos referidos einphy-

tentas:

Um predio de terra lavradia e

pertences, nº sitio «do Vale da rua

dos Meiões, limite da freguezia da

Oliveirinha;

Metade do um predio de vinha

e perto mas no sitio da Vale da Hor—

ta, do mesmo limite;

Um predio de terra lavradis o

pertenças no sitio do Vale de So-

breirinho, do mesmo limite; e

Predio de terra lavradia e per-

tenças no sitio do Braçal,do mesmo

limite. Este dominio- directo foi

avaliadº em duzentos e treze escu—

dos c vinte centavos.

  

   

  

  

   

   

   

N.º 4,0

O domínio directo que se compõe

Uma loira de terra lavradise

Este dominio directo foi avalia-

N.º 41

O domínio directo que se com-

Manoel Fernandes Mitêto e mulher,

e impºsto na seguinte propriedade

pertencente aos referidos emphyteu-

tas:

no sitio do Chão de Marinhas, limi-

te da Olivoiriuha.

em cento sessenta e dois escudos

e trinta centavos.

põe de um foro de sessenta e seis

litros cinco mil seis centes e vinte

e cinco decimililitros de trigo, cin-

co centavos e meio em dinheiro e

uma

oito—um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados

 

RNBP,

to e vinte e cinco centimililitros de

trigo, e trinta e cinco centavos em

dinheiro, com o laudemio de oito —

nin pelas transmissões, que anual—

mente paga aos executados a emphy-

tenta Ludovins Rosa Cambra, soltei-

ra. residente aº pé do Solar, da fro—

guezia da Oliveirinha,-e imposto nas

seguintes propriedades pertencentes

á referida emphyteuta :

Um predio de terra lavradia e

pertences, no sitiº do Bracal,.limite

da ().livcirinha;

Um predio de terra lavradia e

pertences no sítio no Chão de Mari-

nhas, limite da mesma froguczia;

. Um predio de terra luvmdia,

que antigamente foram duas loiras

de mato, e pertences, no sitio do

Serrado da Pencireira, limite da

mesma freguezia;

L'm predio de terra lavradia e

pertenças, no sitio do Braçal, limite

da mesma I'reguezia;

Um predio do terra lavra-dia e

pertenças, no sitio do Serrado, limi-

to da mesma l'reguezia. Este dominio

directo foi avaliado em quatrº ceu—

tos oitenta e dois escudos e vinte

centavos.
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0 dominio directo que se com-

põe de um fõro de sessenta litros de

trigo e uma galinha com o laudemio

de oito—um pelas transmissões,

que anualmente paga aos executa—

dos o emphyteuta Manuel Antonio

Novo, viuvo, residente na rua dos

Melõcs, da freguezia da ()liveirinha,

e imposto nas seguintes proprieda-

des pertencentes ao referido emphy-

tenta:

Um predio que se compõe de

casas termas-,tudo e pertences, sito

na rua dos Melões, limite da Uli-

veirinha;

Metade de um predio de terra

lavradia e pertenças no sitio do Bra-

çal, do mesmo limite. Este dºminio

directo foi avaliado em cento e oi-

tenta e um escudos e trinta centavos.

N." to

O domínio directo que se com—

põe de um foro de oitenta e tres li-

tros quatro mil trezentos setenta e

cinco decimililitros de trigo, e duas

galinhas, com o laudemio de oito—

um pelas transmissões, que anual-

mente pagam aos executados os em-

phyteutas Manuel Dias de Carvalho

e mulher, Rosa de Jesus, residentes

ao pó do,,Solar, da freguesia da Oli—

veirinha, e imposto nas seguintes

propriedades pertencentes aos refe—

ridos emphytcutas:

Um predio que se compõe de ter-

ra lavradia, arvores de fruto, casas e

mais [.iei'tenças, no sitio do Barreiro

juntº a Fonte da Madalena, no li-

mite da Uliveirinha ; e

Metade de um ribeiro c perten-

ças sito no fºgar da Granja, do mes—

mo limite. Este dominio directo fºi

avaliado em quinhentos vinte e dois

escudos e dez centavos.

' N.“ 46

O domínio directo que se com-

põe de um tem de vinte litros quin—

ze mil seis contos e vinte e cinco

centimililitros de trigo, com o lau-

demio de oito—um pelas transmis-

sões,que anualmente paga aos exe-

cutados a emphytenta filha de Manoel

Diniz e mulher, moradºra no logar

da Moita, freguezia da Oliveirinha,e

imposto na seguinte propriedade

pertencente a referida emphyteuta:

Um predio no sitio da Quinta do

Paiva, limite da Oliveirinha, com

todas as suas pretenças. Este domi-

nio directo foi avaliado em cineocn—

ta e traz escudos e vinte centavos

N." 47

l

() dominio directo que se com-

põe de um fõro de sessenta litros de

trigo e meia galinha com o lande-

mio de oito—um pelas transmissões

que anualmente pagam aos executa—

dos os emphytcntas Josefa Canas—

treira e marido Bernardo de Almei—

da, moradores no Rego, rua de Pi-

nhal e Rosa Mitêta, solteira,moradora

na Gandara, e todos da freguezia da

Oliveirinha, como representantes de

Um predio lavradio e pertences,

Este dominio directo foi avaliado

N.“ 48

() dominio directo que se com-

galinha, com o laudemio de

   

   

  

    
  

        

   

  

   

 

    

  

           

   

  

          

   

   

   

e pertenças sito no logar da

Granja, do mesmo limite,

avaliado em quatrocentos e

vinte e nove escudos e no-

venta centavos.

compõe de um iôro de vinte

e trez litros quatro mil trezen-

tos setenta e cinco decimilili-

tros de trigo e tres centavos e

meio em dinheiro,com o laude—

mio de oito—um pelas trans-

missões que anualmente pagam

aos executados os emphyleu—

tas Manoel Marques Melão de

Carvalho e

Vieira, moradores no Largo

da Feira da freguezia da Oli-

veirinha, e imposto na seguin—

te propriedade, pertencente aos

referidos emphyteutas :

tróra teve tambem casas, e

os smphyteutas Manuel Fernandes

Romãº e mulher Joana Rebels, e

Antonio Fernandes Romao e mulher

Beatriz Paiva, moradores na rua dos

Melões, e Maria Bosaria, «a Bomôa»

e marido Manuel Grazõlo, moradores

no Barreiro, tºdos da freguesia da

Uliveirinha. como representantes "de

seus falecidos pais e sogros Manuel

Fernandes Romãº e mulher Maria

de Jesus, falecidos, e imposto nas

seguintes propriedades pertencentes

aos referidos emphytentas :

Um predio de c sas com terreno

lavradio, 'ramadas, algumas arvores

e. mais pertences, sito na rua dos

Melões, limite da (Íllivcirinha;

. [Tm predio a vinha e demais

pertences no sítio da Varzea da

Granja. do mesmo limite;

Um predio que se compõe de

casas, sido e mais pertences sito na

rua dos Moldes, do mesmo limito;

Um predio que se compõe de

terra lavradia, com mato, pinheiros,

oliveiras, e demais pertenças, no

sitio do Corão, 110 mesmo limite.

Este dominio directo foi ava—

liado em ceuto'eqniuzo escildos e

noventa e tres centavºs.

N.º 49

O dominio directo que se

compõe de um foro de treze

litros cento e vinte e cinco mi—

lilitros de trigo, Com o laudo—

mio de oito—um pelas trans-

missões, que anualmente pa-

gam aos executados os emphy—

tentas Antonio Francisco Si-

mões Lameiro, «o Angélico. e

mulher Rosa da Cruz, mora-

dores no sitio dO'Barreiro. fre-

gnczia da Oliveiriuha, e impºs—

to no seguinte propriedade

pertencente aos referidos em-

phytculas :

Um predio de terra lavra-

die e pertenças no sítio da

Quinta do Paiva, limite da

Oliveirinha Este dominio di-

recto foi avaliado em cincoen—

to e quatro escudos (: sessen-

ta centavos.

N." _50

O domínio directo que se

compõe de um fôro de cento

e sete litros trinta e quatro

mil trezentos setenta e CIDCO

ceutimililitros de trigo e sete

centavos e meio em dinheiro,

com o luudemio de oito ——iun

pelas transmissões, quo armal -

mente paga aos executados 0

vmphyleuta Manuel Gonçal—

ves de Oliveira, viuvo, resi-

dente ao pé da [igreja da fre-

guezia da Oliveiriuha, e impos—

to nas seguintes propriedades

pertencentes ao referido em-

phyteuta :

“ Metade de uma terra lavra—

dio e pertenças no sitio do Co-

vão de Cima, limite da Olivei-

riuha, e uma leira de terra la-

vradia e pertenças no mesmo

sitio, formando tudo um só

predio; Urna terra lavradiu e per-

tenças no sitio dos Braçaiª, do

mesmo limite ;

A sexta parte de um mato

e pinhal no sitio do Rapndou-

ro, do mesmo limite ;

A sexta parte de um outro

pinhal nomesmo sitio:

Metade de um mato, vinha

Este dominio directo foi

Nº 52

O domínio directo que se

mulher Maria

1

Um .aido lavradio, que ou—

'

pertenças, sito na rua dos Me-

l'ões, limite da Oliveirinha.

Este dominio directo foi

avaliado em setenta e nove

escudos e dezessete centavos.

N.0 53

() dominio directo que se

compõe de um fõro de ciumen—

ta e seis litros e vinte e cinco

ceutilitros de trigo, e doze

Centavos em dinheiro com o

lnudcsnir) de oito—um pelas

transmissões. que anualmente pa-

gam aos executados os emphy-

tentas Manuel das Neves Prior,

residente no Largo da Feira, da

()liveirinha, e mulher Cristina de

Jesus, residente no logar da Quin-

ta. do (luto, e imposto na seguin-

te propriedade pertencente anis

referidos emphyteutas :

Um predio no sitio do Braçal,

limite da Oliveirinhu, com todas

as suas pertences. Este dominio

«'lirecto foi avaliado em contr.» e

dezenove escudrirs e trinta. oerrtuvos.

 

  

   

   
   

  

    

  

  

 

   

   

  

  

             

   

  

   

  
   

  

   

  
   

  

  

    

  

N.” 55

U dominio directo que se emu-

põe de um foro de trinta e um

litros qu-uºenta mil seis centos e

vinte e cinco contimililitros de

trigo e (zentuVo (: meio em dinheiro,

com o laudemio de oito—um pe-

las transmissões. que anualmen—

te paga aos executados o emphv—

tenta Manuel Tºmaz Vieira J;:-

nior, solteirº, proprietario, mo-

rador no logar da Moita, fregue-

zia' da (lliveirinhu, e imposto na

seguinte propriedade pertencente

ao referido pmphyteuta :

Um predio de terra lavradid,

pinhal, vinha, mato e pertenças,

nutr'ora duas loiras, sito no limi—

te da freguezia da Oliveirinha.

Este dominio directo foi avaliado

em oitenta e um «escudºs e ses-

senta e oito centavos.

N'." 57

( l dominio directo que se com-

põe de um furo de vinte e nove

litros anis rent-os e vinte e cinco

decimililitrosde trigo e um contam

em dinheiro, com () laudemio de

oito—um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados

os emphyteutns Manuel Maria Ca—

niço e mulher Maria das Neves,

moradores no logar da Granja

de Baixo, ireguezia da Oliveiri-

nha, e imposto nas seguintes pro-

priedades pertencentes mrs re.

feridos emphyteutas :

Uma vinha e terra chamada a

«Deveza c Ribeiro» e uma. vinha

chamada a «Devoza», formando

tudº um só predio, e. demais

pertences, site do logar da Gran-

ja de Cima, limite da (,llivoiri-

nha; e

Uma loira de vinha e perten-

ças no sitio do Aide do Casal, 10-

gar da Granja de Cima, do mes-

mo limite. Esto dominio directo

foi avaliado em cento e tres es-

cudos e setenta e cinco centavos.

N.? os

O domínio directo que se com-

põe de um fõro de'qnareuta c um

litros e vinte e cinco centilitros de

trigº, e quatro centavos em dinheiro,

com olandemio de oito—--um pelas

transmissões, que anualmente pagam

aos executados os emphyteutas Ma-

nuel Vieira dos Santos Chindao e

mulher Maria Vieira, residentes na

l'ravesss da Moita, t'regnezia da Oli—

veiriuha, e imposto nas seguintes

propriedades pertencentes aos refe—

ridos emphyteutas :

Uma terra lavrndia e pertences

,no sitio do ltmçal, limite da Olivei—

rinha; e

Outra terra lavradia e perteuças

lO mesmo sitio do Braçal,

Este dºminio directo foi avaliado

em cento dezenove escudos e seten—

ta e cinco centavos.

N.º 59

O dominio directo que se com-  



;
u
;

“,.—_m—

 

põe de um tiro de sessenta e sete li—' ino representantes de Marcelina Viei-

tros e meio de trigo e seis centavos I'-l. rima, que foi da (Ílliveirirrha. o

em dinheiro. com o Liuulemio de ni- imposto nos seguintes propriedades

to —— nin pelas transmissões. nue.

anualmente pagam aos exerutados

os emphytmutas, Manuel Fernandes

Vidal e mulher Maria Gazola mora—

dores no sitio do Barreiro, da fre—

guezia da (.)liveiriuha, o imposto nas

seguintes propriedades pertencentes

aos referidos emphvteutas :

Um pre-lio de terra lavradia e.

pertences, outr'ora duas loiras. no

sitio do Covão de Baixo. limite da

Oliveirinha; e

i'm predio composto de. ittlSitS,

aida e portrnças no sitio do liarrei-

ro. de mesmo limito tendo arvºres

de fruto, tres partes num poço.-

outras tros numa eira.

Este dominio directo foi avalia-

do em conto oitenta e. dois escudos

e vinte e cinco centavos.

N,“ lit!

O dominio directo que. se cºm—

põe de um foro de cento sessenta e

nove litros seis contos e vinte. & cin-

cº decimililitros de trigo, vinte li-

tros seiscentos vinte e cinco milili-

tros de milho, meia galinhac tres

escudos e cincoeuta centavos e. meio

em dinheiro com o laudemio de oito

——nm pelas transmissões, que arma]-

mente pagam aos executados os em-

phyteutas Marcelino 'l'omaz Vieira,

viuvo, morador na rua Direita, e

seus iilhos e genres Maria Angelica

Madaíl e marido Jose Antonio Gal-

deira, moradores na rna dos Moldes,

ªeatriz, Angelica Madaíl e marido

manuel Lameiro Diniz. moradores

no Cabeço da Feira; todos da fregue—

sia da (_)liveiriuha, e impostº nas

seguintes propriedades pertencentes

aos referidos emphj-toutas :

Uma terra lavradia no sítio da

Quinta do Paiva, limite da Olivei-

rinha, com todas as suas pertences;

Uma loira de pinhal, mato e per-

tenças, outr'ora duas leiras, no sitio

ti tenhª. flª (irªº-iª ,, menº il-
mlte; '

" lima terra lavradia c pertences,

no sitio da Quinta do Paiva," do mes-

mo limite; '

Um predio de vinha & pertences,

no sitio do (lahôço do mesmo li—

mite;

Um predio de vinho, ribeiro e

pertences, sito no logar da Granja

do mesmo limite;

Uma loira de terra lavradia e

psi—tranças, no sitio da Quinta do

l_laiva do mesmo limite; '

A quarta parte do uma Vinha e

pertences no sitio do Uahêço, do

mesmº limites

Um predio sitiº no Serrado, com

todas as suas pertenças, no mesmo

limite;

Um predio do pinhal, mato e

pertences no sitio do Vale da Lebre,

do mesmo limite,.

A, quarta parte de um cido, que

agora o mato no sitio do Vale da

Lebre, do mesmo llmlte; ,

A quarta parte de um sido e

pertences, no sitio dº Barreiro, do

mesmo limite;

lima terra lavradia, outr'ora

duas leiras, no mesmo sitio do liar-

reiro; e

Outra terra lavrndia no mesmº

sitio «lo [ian-oiro, Este dominiº di-

rei-to foi avaliado em setecentos e

doze escudos e trinta e cinco cen—

tavos.

N." lil

«) dominio directo que. se com—

põe de um foro de conto o desenovc

litros seiscentºs e vinte. e cinco de—

cimilitros de trigo, sete litros e meio

de milho, um frango e um escudo e

setenta e seis «went-avos o meio em

dinheiro, com o laudcmio de oito—

um pelas transmissões, que anual—

monte pagam aos executados os em—

phvteutas Padre Manuel Rodrigues

Vieira, professor do Liceu, Maria

José Vieira Madaíl e marido Jºa-

quim Antºnio Ferreira, estes resi-

dentes em Aveiro, e José Rodrigues

Vieira Madaíl, falecido, hoje repre-

sentado pela sua viuva 'lºrancelina

Lopes Morgado. e filhos Silvina,

Maria e Pedro, menores impuberes,

residentes na Oliveirinha, todos eo-

  

   

 

   

  

   

  

   

   

   

   

  

portcncentes aos referidos empin—

tentas:

. Uni predio de terra lavradia e

perteuças, no sitio do fluido, limite.

da Oliveirinha;

lima terra, pinhal. mato e per-

tenças. outr'ora dois predios. no

mesmo sitio. '

Uma terra lavradia e, pertences

no sitio do nido do Mocho, defronte

da Cªd-Sil da liliveirinha, do mesmº

limite:

lima terra luvradi-i o pertences,

outr'oru dois predios. no sitio do

("evan de Cima, do mesmo limite;

Um ribeiro c pertences, no logar

da Granja, do mesmo limite:

lfma terra e pedenças no sitio

do Chão do Barreiro, do mesmo li—

mite ;

Outra torra lavradia o pertenças

no mesmo sitio do Chão do Bai-rei-

ro. Es dominio directo foi avaliadº

em quinhentos oitenta e trez escudos

e setenta e cinco centavos.

N." 62

() dominio directo que se com—

põe de um fôro (lc trinta litros de.

trigo e quatro centavos em dinheiro

com Iaudemio de oito —-um pelas

transmissões. que anualmente pagam

aos executados os emphyteutas illa—

ria de Jesus Ferreira, viuva de An-

tonio dlvesÁiaratôjo, residente na

rua dos Melõcs, da freguezia da

Oliveiriuha, e imposto na seguinte

propriedade pertencente a reitºrlda

emphyteuta ; "

O. terreno do predio de casas e

aido e pertences, da caseira, na rua

dos Meiões. da freguezia da Olivei—

riulia, terreno que outr'ora foram

trez loiras. Este dominio directo foi

avaliadº em noventa e oito escudos

e, trinta e cinco centavos.

N." 63

Q dominio directo que se com-

põe de um fºra de cineoenta e trez

litros quatro mil trezentos setenta e

cinco decimililitros de trigo, meia

galinha e doze centavos em dinheiro,

com o laudemio de ºito—.um. reias

transmissões que anualmente pagam

Marques Ricardo, so tcira, o sua ir—

mã Augusta RicardoL vipva, umª"
....udS

moradoras na na dos Meiões, da

Oli'veirinha, o imposto nas seguintes

propriedades pertencentes its referi-

das ampliyteutas :_

le' predio que se compõe de

casas, aidº e pertences sito na rua

dos Meiões, limite da freguozia da

(_lllveiriuha ;

Metade de uma ieira e pertences

no mesmo sitio da Olireírinhu, lo—

cal do Covão;

Uma outra terra lavradia e per—

tcnças no mesmo sitio do Covão,

sendo este predio só da Augusta.

Este dominio directo foi avaliado

em duzentos e dois escudos e trinta

e cinco centavos.

N.“ G:”)

O dominio directo que se com-

põe de um fôro de deseuove litros

seis mil oito centos setenta e cinco

decimililitros de trigo e centavo e

meio em dinheiro com laudemio de

oito—um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados os

emphyteutas Maria Rodrigues Viei—

ra o marido Antonio Rodrigues Vici-

ra moradores no Rêgo, fregnezia da

Oliveirinha, e imposto nas seguintes

propriedades pertencentes a referida

emphj'teuta:

Um predio de terra lavradia c

pertences no sítio da Quinta do Pai-

va, limite da Oliveiriuha;

Uma vinha, mato, pinhal e per-

tenças no sitio do Covão, do mesmo

limite.. Este dominio directo foi ava—

liado em oincoenta e ºito escudos «

quarenta e cinco centavos.

N? 66

() dominio directo que se com-

põe de um foro de um litro oito

centos setenta e cinco mililitros de'.

trigo e centavo e, meio em dinheiro,

com o laudcmio—de oito—um pelas

transmissões. que anualmente paga

aos «articutados o predio abaixo dos-

crito, de que é usufruotuaria- Maria

dos Santos Ribeiro, viuva, moradºº

ra na rua dos Moldes, e proprietaria

Maria de Jesus Ferreira, solteira,

moradora no logar da Granja, am-

bas da t'reguezia da (illiveirinha:

Um, predio de casas terreas, ai-

» ' AllBERDADE '

do e pertences sito na rua dos Me—

iões, limite. da (”iliveiriuha. Esto do-

minio directo foi avaliado em vinte

e seis escudºs e setenta e sais cen—

tavos.

N." 67

() dominio directo que se cour—

põe de um l'ôro de dezoito litros,

vinte oito mil cento vinte e cinco

centimililitros de trigo, cºm o lau-

domio do oito—um pelas transmis-

socs, que anualmente paga ,aos exe—

cutados a emphyteuta Margarida de

Jesus, solteira filha do Miqucliua

Rosa, que foi casada com Luciano

Varatojo, moradora na rua dos Me—

lões da Oliveirinha, e imposto na se-

guinte propriedade pertencente zi rc-

ferida emphyteuta :

lima terra e pertences, outrora

duas loiras que foram pinhal, no si—

tio dº Covão de Cima, do limite da

()liveirinha. Este dominio directº

foi avaliado em noventa e sete escu-

dos e quarenta e cinco centavos.

N 'n 68

() dominio directo que se com-

põe de um foro de trinta e tres li-

tros e setenta e cinco centilitros de

trigo, com º laudemio do oito—um

pelas transmissões, que anualmente

paga aos executados a emphyteuta

Maria da Cruz. solteira, filha de Ma-

nuel Francisco de Andrade «o Ca-

nastreirºr, moradora no sitio do

Barreiro da Oliveiriuha e. impostº

na seguinte propriedade pertencente

a referida cmpliyteuta ;

Um predio de ªcesas terrcaa,

quintal e pertenças, sito na fregue—

zia da Oliveirinha. Este dominio di—

recto foi avaliado em cento vinte e

tres escudos e setenta e cinco centa-

vos.

N.” 69

U dominio directo que se com—

põe de um foro de quinze litros do

trigo, com o laudemio de oito —um

pelas transmissões que anualmente

pagam aos executados os emphyteu—

tas Casimiro Pais «la Silva, ao Fa—

béliv- e mulher isabel de Jesus nio—_

radorcs na rua do Pinhal, de xltêgo,

da (_lhveirinha, como representantes

de Rosa Fabwêla, vi va, e imposto na

seguinte propriedade pertencente aºs

referidos emphyteutas' :

Uma terra e pertences no sitio

do Covão de Baixo, limite da (ili-

veirinha. Este dominio directo foi

avaliado em trinta e dois escudos e

setenta e cinco centavos,

aos executados as em hyteutas'M'aria ,

N.“ 70

O dominio directo que se com—

põe de um furo de quarenta e seis

litros oito centos setenta e cinco mi-

lilitros de trigo, com o luudcmio de

oito—um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executadºs

os omphyteutas Maria Ferreira de

Jesus e marido Joaquim Lopes Ne—

to, «0 Batata», moradores aº pé dº

Solar da Uliveirinha, como represen-

tantes dos falecidos Rosa Maria de

Jesus e marido Manuel lelerreira da

Rosa, e imposto nas seguintes pro-

priedades pertencentes aos referidos

emphyteutus :

Um predio a vinha e preteuças

no sitio do Serrado, limite da Uli-

'voirinha;

Outra vinha pegada no mesmº

sitio do Serrado. _ _

Um predio e pertences sito na

Quinta do Paiva, do mesmo limite,

que paga mais aos executados a ra—

ção de nove-um. Este dominio, dire-

cto foi avaliado em canto noventa e

nove escudos, e trinta e cinco cen—

tavas.

N." 72

() dominio directo que se com—

põe de um foro de trinta litros nove

mil trezentos setenta e cinco deci-

militros de trigo e a ração de novo——

um, no primeiro prediº dos emphy—

trutas, com o laudemio de oito——

um pelas transmissões, que anual-

mente pagam aos executados os em-

phxteutas Antonio Joaquim Diniz,

viuvo, e suas filhas Rosa de Jesus

Ferreira e Helena de Jesus Ferreira,,

solteiras, moradores no logar da

Granja de Baixo, freguczia de Oli-

veiriuha, e imposto nas seguintes

propriedades pertencentes aos refe—

rridos emphyteutas:

Um predio de terra lavradia no

sitio da=Quiuta do Paiva, limite da

Oliveirinha;

Outro predio. de terra lavradia

no sitio do Braço] de Baixo ou dà.

Gandara, do mesmo limite; . -

Outro predio do terra lavradía

no sitio do Braçal de Cima ºu dt.

Caváda, do mesmo limite. Esta do-

minio directo foi avaliado em cento

 

N'." 73

O domíniº directo que se com—

põe de um foro de trinta litros de

trigo e seis centavos para a galinha.

com o laudumio do oito—um pelas

transmiSsoes, que anualmente pagam

aos executados os emphyteutas illn-

nuol Simões da Conceição e mulher

Maria de Jesus, moradores. ao pé da

Edenia, da t'reguezia da Olivoirinha,

como representantes da falecida Te—

reza Fabola, viuva de Jºsé da (Íon—

ceiçao, e imposto na. seguinte prº—

pricdado pertencente aos referidºs

einphyteutas:

L'ma loira de terra lavradia e

pertences, no sitio do Chão de Ma—

rinha, limite da ()liveirinha. Este

dominio directo foi avaliado em oi-

tenta e sete escudos e quinze. ron—

tavos. *

N 74—

0 dominio directo que se com-

põe de um foro de vinte e cinco li-

tros tros mil cento e, vinte e cinco

decimililitros de trigo, e meia ga-

linha, com o laudemio de oito—um

pelas transmissões, que anualmente

pagam nos executados ºs eniphyteu—

tas Teresa Vieira o marido José de

Almeida Vidal, residentes ao pé da

Feira, da Oliveirinha, e imposto nas

seguintes propriedades pertencentes

aos referidos omphyteutas:

Metade de uma terra lavradia e

pertenças no sitio do Corão de Bai-

xo, limite da freguezia da Olivei-

riuha;

A terça parte do um mato e per-

tences que se compõe de tres loiras;

no mesmo limite. Este dominio di—

rectº foi avaliado em couto dezesseis

. escudos e quarenta e cinco centavos.

N." 75

O dominio directo que se com—

põe de um fºro de sessenta e tres

litros dois mil oito centos e vinte e

cinco decimililitros de trigo oito cen—

tavos em dinheiro e um quinto de

galinha ou seis centavos para ela,

que anualmente pagam aos executa—

dos os culphytcutas Manuel Gºmes

Pombo, e mulher carolina de Jesus,

mºradores na logar da Fura, fregue-

zia da (iliveirlnha, como represen-

tantes da falecida Maria Marques

dos Santos Santanna, que fºi mora—

dora na Granja da Olíveiriuha, e im-

posto nas seguintes propriedades

pertencentes aos referidos empty-

tentas: '

Uni predio de pinhal e demais

“pertences no sitio do Cabeço da

Granja, limite da Oliveirinha:

Um aldo e pertences sito no lo-

gar da Granja, do mesmo limite. A

parte deste sido no foro o de dois

litros trinta e quatro mil trezentos

setenta e cinco centimililitros de

trigo e dois centavos em dinheiro, e

segundo consta este predio foi ven-

dido a Manuel Marques Santarolu,

da Granja, que não pagou laudo—

mio;

Prediº lavradio ,e pertences no

sitio dos Bracais de Baixo, do mes-

mo limite. Este dominio directo foi

avaliado em duzentos e dezoito cs-

cudos e quarenta e cinco centavos.

N.“ T8

() dominio directo que se, com-

põe de um foro de trinta litros de

trigo e sessenta e cinco litros seis

centos vinte e cinco mililitros de

milho, com o landcmio do oito—uni

pelas transmissões, que anualmente

pagam aos executados os emphyteu-

tas Josô Paiva e mulher Helena Si-

mões de Jesos, moradores no logar

da Granja de Cima, freguczia da

Oliveiriuha. como representantes dos

falecidos Manuel José de Paiva e

mulher Rºsa das Neves, e imposto

nas seguintes propriedades portou

centes aos rel'cridos emphyteutas :

Uma terra e pertenças no sitio

do Raso, limite da Oliveirinha;

Uma terra lavradia com touças

de Castanheiro no sitio do Aide do“

Casal, do mesmo limite;

' Uma loira de mato, pinhal e '

pertences, no sítio da Encosta do

Raso, do mesmo limito. Esto domi-

nio directo foi avaliadº em seis cen—

tos e vinte e “oito escudos e sessenta

e tres centavos. '

N." 79

O dominio directo que se com"—

põe de um foro de onze litros e vim

te e cinco centilitros de trigo, com o

laudemio de oito—um pelas trans-

missões; que anualmente pagam aos

executados os cmph

Silva e mulher Maria Rendôa, mºb

radares na rua do'sMelõea, da Oli—

veirinlia, Antônio Nunes Ferreirao

mulher Maria da Costa, moradores

no logar da Granja de Cima, e Anª

tonto 'de “Almeida e mulher Carolina

Fermin, moradores no" logar da

cincoenta e sete escudos e vinte e Grau'a de Baixo, todos da freguezia

cinco centavos, . da. _O ivelrlnha, e imposto na seguin-

yteutas Julio dº)

to propriedade pertencente aos re-

ferido.—'. cmphyten'tas :

le predio qin- se. compõe de.

casa terrea, ainlovc pertcnças no sitio

do Areal da Granja. limite da (ili-

vcirinhu. Esto dominio directo foi

avaliado em cincoenta e dois escu-

dos e vinte e cinco centavos.

N.“ 80

() dominio directo que se com-

põe de um fora de quarenta e. cinco

litros de trigo. com o laudcmio de

oito—«um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados

os emphytcut—as Francisco Ferreira.

«o (lai'cca: e mulher Maria de Oli-

veira, moradores na Granja de Bai—

xo, e imposto na seguinte proprieda-

de pertencente aos refer dos emphy—

tentas :

Uma terra larradia e pertenças

no sitio do ltaso, limite da fregue—

zia da Ulivcirinha. Este dominio di-

recto foi avaliado em cento e traz

escudos, e setenta e cinco centavos.

N." Sl

(! dominio directo que se com—

põe de um foro de quarenta e cinco

litros de trigo e meia galinha ou

quatorze centavos para ela, com o

laudomio de oito—um pelas trans-

missões, que anualmente paga aos

executadºs o emphyteuta José Ague—

do. tambem conhecido por José

Ganchº o José Daniel, solteiro, la-

vrador, morador no logar da Gran—

ja de Cima, freguezia da Oliveiri—

nha, como representante de seus fa-

lecidos pais Daniel Francisco Ague-

do e mulher Maria Fernandes tian-

cho, e imposto nas seguintes prº-

priedades pertencentes ao referido

emphyteuta :

Dºis predios, hoje formando um

só, comprados & José Francisco lto-

mao. e Antonio Delgado, da Cava-

dinha;

Um predio de casas, aido, cur-

rais, parreims e perteuças, que fo-

ram do Gancho, no limite da fre-

guezia da Oliveiriuha;

Um terreno que em tempo teve

casa, com videiras, arvores e per—

tenças, sito no logar da Granja, fre-

gnezia da Oliveirinha. Este dominio

directo foi avaliado em couto vinte

e tres escudos e vinte e sete centa—

vos.

N." 82

0 dominio directo que se cºm-

põe de um têm de cento e ºitenta e

sete litros e meio do trigo, sessenta

e oito litros noventa mil seis centos

vinte e cincº centimililitros de mi-

lho. tres centavºs em dinheiro o

mais trinta e tres centavos e meio

para a galinha, com º laudemiº de

oito—um pelas transmissões. que

anualmente pagam aos executados

os emphyteutas Antonio Martins

Pereira e mulher Tereza Vieira, mo-

radores no logar da Costa do Vala-

do, e imposto nas seguintes proprie-

dades pertencentes aos referidos em—

phytentas, por as terem havido do

João Marques dos Santos e mulher

falecidos:

Um predio sito no Cabeço da

Granja, limite da Oliveirinha, com

todas as suas pertences;

Um predio no sitio do Passa—

douro do mesmo'limite, com todas

as suas pertenças;

Uma- torra lavradia, chamada o

Terra das Parreiras, e pertenças, si-

ta no logar da Granja, do mesmo

limite;

Um predio a vinha e pertençam,

no sitio do Ribeiro Mimoso, do mes-

mo limite;

Uma terra lavradia e pertonças

no sitio do aido de Sãº Tome, do

logar da Granja, do mesmo limite;

Uma leira de mato, pinhal e per-

tenças no sítio da Encosta do Raso.

do mesmo limite;

Um predio no sitio da Quinta

Nova do mesmo limite, com todas

as suas pertences;

Metade de um predio e porten—

ças, no sito do Rasº. dº mesmº li-

.mite;

Tres loiras de mato, vinha e per—

tences, no sitio do Cabeço da Gran-

ja, do mesmo limite. Este dominio

directo foi avaliado em cento vinte

e dois escudos e meio.

N.“ 83

O domínio directo que se com-

põe de um fõro de trinta e sete li-

tros o meio de trigo e doze centa-

vos para a galinha, com o laudcmio

de oito—ªum pelas transmissões,

que anualmente pagam aos executa-

dosos emphyteutas Albino Martins

Pereira e mulher, moradores na

Costa do Valado, e imposto no se-

guinte predio pertencente aos refe-

ridos emphyteutas, por o terem ha-

vido de João Marques dos Santos e

mulher, falecidos:

5

 

Parte de um predio c pertences

no sitio da Quinta Nova, limite da

freguezia da Oliveirinho. Este do—

minio directo foi avaliado em no-

venta e tres escudos e setenta cen—

tavos.

NFS:")

() dominio directo que se com-

põe de um itiro de onze litros e viu-

te e _cinco ceutilitros de milho, ses—

senta e nºve litrºs trezentos seten—

ta e cinco mililitros de trigo, uma

galinha e um quarto, ou quarenta e

sete centavos para ela. trez centa-

vos e meio em dinheiro e um bom

galo ou ciumenta centavos para ele,

com o laudemiº de oito—um pelas

transmissões, que anualmente paga

aos executados, o emphyteuta Jºao

de Oliveira Roldão, hoje sua viuva

Rosa Simões. mºradora no logar da

Granja de Cima, freguezia da Oli-

veirinha; e imposto nas seguintes

propriedades pertencentes zi referida

emphyteuta :

Um predio de terra lavradia e

pertenças no sito do Raso, do limite

da Oliveirinha;

Um aido e pertenças no sitio do

Areal da Granja, do mesmº limite;

Metade de um outro sidº e per-

tenças no sitio do Cabeço, do mes—

mo limite;

Uma ieira de terra lavradia e

pertenças no sítio da Quinta do Sin—

dico Braçal. do mesmo limite;

Metade de uma vinha e perten—

ças no sítio da Costa, do mesmo li—

mite. Esto dºminiº directo foi ava—

liado em cento sessenta e tres escu—

dos e vinte e. cinco centavos.

N.“] 86

_
_
—
_
—
—
—
—
—
_
_
—
—
.
_
—
_
_
_
—
-
_
—
.
_
ç
_
_
_
—

() dominio directo que se com-

põe de um fora de vinte e dois li-

tros e meio de milho, com o laudo-

mio de oito—um pelas transmis-

sões, que anualmente pagam aos

executados os emphytentas Manuel

de Almeida Pucaro e mulher Rosa

Tavares, mºradores no logar da.

Granja de Cima,, l'reguezia da Uli-

veirinha, como representantes dos

falecidos Jºaquim Pereira e mulher

Bºsu Fernandes Taipeiro, e impostº

na seguinte propriedade pertencente

aos referidw emphyteutas:

Uma loira de pinhal, mato e per-

tenças. que já foi vinha, no sitio do

llavadinha do Rasº, limite da Oli—

veirinha. Este dominio directo foi

avaliadº em quarenta e um escudos

e vinte centavos

N.“ 87

O domínio directo que se com—

põe de um foro de duzentos e dez

litros de trigo, onze litros setenta

e um mil oito centos setenta e cinco

centimimilitros de milho, uma gali-

nha e um quarto e um frmigº ou

dez centavos para ele, cºm o lande-

niio de oito—nm pelas transmissões,

que moralmente pagam aos executa—

dos os einplryteutas Josê Fernandes

Gaucho, viuvo, e os seguintes filhos,

como representantes de sua falecida

mulher:

Manuel Fernandes Gancho, ca-

sado com Maria Simões, Maria de

Oliveira, casada com Francisco Fer-

reira, Serafim Fernandes Gancho,

casado com Rosa Ferreira de Jesus

e Julio Fernandes Gancho, solteiro,

maior, todos moradores no logar da

Granja de Baixo, freguezia da Oli-

veirinha, sendo esse foro imposto

nas seguintes propriedades ' porten-

centes aos referidos emphyteutas:

Uma terra iavrudia e pertences

nº sitio do ltaso, limite da Olivei—

rinha;

Um pinhal, mato e pertences,

no mesmo sitio do Raso;

Uma terra lavradia. vinha e per-

tcnças, no sitio do Aide do Casal,

do mesmo limite;

Uma terra na Quinta do Sindi-

co, do mesmo limite;

Outra terra e pertenças, no sitio

do Raso, do mesmo limite;

Uru predio de vinha e pertences

no Aldo do Casal, do mesmo li—

mite. (0 têm que incide sobre esta

terra e de sete litros e meio de tri-

go e ela foi avaliada em com escu-

dos). Este dominio direct.) foi avar

liado em seis centos oitenta e tres

escudos e quarenta e cinco centavos.

N." se

O domínio directo que se com—

põe de um fôro de duzentos vinte e

um litros quarenta mil seis contos

e vinte cincº centimililitros de trigo,

centº vinte e seis litros nove mil

trezentos setenta e cinco cer -  
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timililitros de milho, oito quinze,

avos do uma galinha. dois quintos

de um frango, tres litros e setenta

e cinco ceutilitros de vinho mos—

to e 'trinta e 'tres centavos

em dinheiro, com o' lnudemio de

oito—um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados os

emphyteutas Manuel Marques da

Cruz Santaróla e mulher Engra-

cia _ Ferreira, moradores no lo-

gan da Granja de Cima, fre—

guezia da Oliveirinhu, como re-

presentantes dos falecidos José Mar—

ques dos Santos e mulher Joaquina

Ferreira, e Manuel.,Mfarques dos

' Santos Santarõla, e imposto nas sc-

aos referidos emphytentas: . ,

Urnaleira de mato, terreno de

vinha e pertenças, no sitio do Ca—

beço da Granja, limite da Oliveiri-

nha; -

- Uma parte do aldo em queri,-

via José 'Marques dos Santos, “no

' logar da Granja, do mesmo limite:

Um predio lavradio e pertences

no sitio dos Braçais de Baixo, «do

mesmo limite“;

Um predio no sitio do Cabeço

da Granja, .do mesmo limite;

. Um predio que se compõe de

um assento de casas, sido e porten—

ças, que foi de Antonio lactano

Moleiro, do mesmo limite;

Uma terra e pertences no sitio

dos Braçais de Baixo, do mesmo li—

mite;

Uma- propriedade no sitio da

Quinta Nova, do mesmo limite e

suas pertences; ,

Um predio e pertenças no sitio

da Lomba do Raso, do mesmo limi-

te; '

Um predio e pertenças no sitio

do Covão, do mesmo limite ;

Um predio a, vinha lc pertences

sito no logar da Granja, do mesmo

limite ;. ,

Um aido o pertenças sito no

mesmo logar da Granja. Este do-

minio directo foi avaliado em oi-

to centos setenta e nove escudos

e setenta e sete. centavos.

N.“ 89

, (_) dominio directo que se conn

põe de um fôro de vinte e dois li-

tros e meio de trigo, trez litros

. e setenta e cinco centilitros de mi-

ho e dois frangos, com o' luudc—

mio de oito—um pelas trans-

missões, que anualmente paga

aos executados o empliyteiita_.losé

Loureiro,solteiro' "morador “na Gan—

dara, da Costa do Valado, (:

imposto nas seguintes propriedades

pertencentes ao referido cmphy-

tenta por as ter havido dos fale-

cidos Manoel Cªaetano Loureiro e

mulher.

Um predio, outrora trcz, com—

posto de casas, quintslç»_ vinha e

mais pertences, sito no logar da

Granja, freguezia da Oliveirinha;

Uma termlavradia e pertenças

no sitio do'Raso, limite da mesma.

freguezia, este dominio directa“ foi

avaliado em oitenta e nove escudos

'e setenta e seis centavos.

“ N.” 90

O domínio directo que se com-

põe de um foro de vinte e quatro l'i—

tros cinco mil oitocentos e _vinte e

cinco decimiiilitros de trigo com o

laudemio de oito—um prlns trans-

missões, quc anualmente pagam aos

executados os emphytentas Manuel

Loureiro, casado com uma filha da

Rita Rate, moradores no logar da

Gandara, do logar da Costa do Va-

lado, e imposto na seguinte proprie-

dade pertencente aos referidos em-

phytcutas, por a terem havido dos

falecidos Manuel Caetano Loureiro e

mulher:

Uma vinha, terreno e pertences,

outr'ora dois predios, no sitio do

Vale da Gana e Passadouro, do liª

mite da freguezia da Oliveirinha..

Este dominio directo foi avaliado

em quarenta e nove escudºs e triu-

ta e quatro centavos._

N.“ 91

() dominio directo que se com—

põe de um fõro de vinte e dois li-

tros e meio de trigo, com o laudo-

mio de oito—um pelas transmissões,

que anualmente pagam aos execu-

tados os cmphyteutas José Vieira

e mulher Ana Vieira, moradores na

Quinta do Síndico, da Costa do Va—

lado, e imposto na seguinte pro-

priedade pertencente aos referidos

einphyteutas, por a terem havido

dos falecidos Manuel Caetano Lon-

reiro e mulher:

Um predio de mato e pertences

sito no logar da Granja, limite da

Oliveiriuha. Este dominio directo foi

avaliado em quarenta e sete escudos

e vinte e tres centavos.

N.º 92

  
 

Í () dominio directo que se com—'

põe de um foro de quinze litros de
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seguintes jn'oprimladcs pertencentes

,.cstcs já o venderam a Luiz da Silva

'do em noventa e sete escudos e ses-

trigo, com o laudemio dc oito—um

pelos trai-ismissões que anualmente

pagam aos ciljúlltildºs os emphytcu-

tas José Peralta, conhecido por Josc

Rito, e mulher Rosa Vieira Lourei-

ro, moradores no logar da Gandara

da Costa de Valado, e imposto na

seguinte propriedade pertencente

aos referidos omphyteutas. por a

terem havido de Manuel tlaetuuo

Loureiro e mulher, filccidos :

Um predio de mato. pinhal eper-

tenças, no sitio do Passadouro da

Granja, limite da Oliveirinha. “Este

dominio directo foi avaliado em trin—

ta e sete escudos e trinta cent-avos.

N'." 93

0 dominio direct-o que se com-

põe de um fõro de oitenta litros seis

centos vinte ecinco mililitros de

trigo, desescis litros oito centos se—

tenta e cinco mililitros de milho,

uma galinha, dois fungos e tres con—

tavos e meio em dinheiro, com o lau-

demio de oito —um pelas transmis-

sões, que anualmente pagam aos

executados os emphytoutas Helena

Ferreia, za Rendoav, moradora na

Granja de Cima, viuva doMnnuel

Nunes Ferreira, e seus filhos, como

representantes deste: Carolina Fer-

reirugcasada com Antonio d'Almei—

reira, casada com João Alvaro Vara—

tojo, moradores na rua dos Meiões,

Maria Ferreira casada com Julio de

Silva, da mesma run dos Mclõos,

Antonio Nunes Ferreira, casado com

Maria da Costa, do Areal da Granja

e Emilia Ferreira, solteira, maior,

moradora na Granja de Cima. todos

da freguczia da Oiiveirinha, fôro es-

se que é imposto nas seguintes pro—'

pricdades pertencentes aos referidos

emphyteulzas:

Duas partes de uma propriedade

de terra lavradia e a arroz. denomi-

nada o Ribeiro Grande, no limite da

freguezia da Oliveirinha;

Uma terra e pertences no sitio do

Areal da Granja, do mesmo limite;

Um predio de casas, sido e per-

tenças, no mesmo sitio do Areal da

Granja; '

Um aldo e pertences, no sitio do

Cubêço, do mesmo limite;

Uma terra lavrndia o pertences

no sítio da Quinta do Síndico ou

.Braçal, do mesmo limite. Este domi—

nio directo foi avaliado em duzentos

quarenta e nove escudos e vinn- c

seis centavos.

N. 94

U dominio directo que se com-

põc do um iõro de trinta e dois li—

tros oito mil cento e vinte e cinco

decimililitros do trigo e quinze

centavos em dinheiro, com e lan—

demio de oito—um pelas transmis-

sões, que anualmente paga nos cre—

cutados o einphyteuta Manuel Lou-

reiro, iilho de Manuel Caetano Lou—

reiro Junior, morador na Gundam da

Costa do Valado, e imposto nas se«

gnintes propriedades pertencentes ao

referido emphytenta;

Uma terra. lavradia e pertences,

no sitio do Raso, limite “da Oliveiri-

nha;

A quarta parte de um predio no

sitio do Braçal da Costa de Valado,

mesmo limito. liste dominio directo

foi avaliado em noventa e dois escu—

dos e vinte centavos.

Nº 95

U dominio directo que se com—

põe de um foro de trinta e um litros

oitocentos (: setenta e cinco milili-

tros do trigo ." um frango, com o

laudcmio de oito —uni pelas trans-

missões, que anualmente pagam aos

executado:- cs omphytenlas Maria

Ferreira o marido Joaquim Ferreira

Pnnelciro. da Granja de Cima, fre-

guczia da Oliveirinha, e imposto nos

nos referidos emphytcutas:

Uma terra lavradia e pertences

no sitio do ltnso limite da Oliveiri—

nha (esta terra foi avaliada em com

escudos, a sua parte do têm é de

cinco litros seiscentos vinte 0 cinco

mililitros de trigo e um frango e,

segundo os emphyteutas, estes ven—

deram—n'a a José de Oliveira ou Jo—

sé do Alfaiate. do mesmo logar da

Granja); '

Um predio de casas tcrrcas, cur-

rais, aldo e pertences, no sitio do

Areal da Granja, do mesmo limite;

Um bico de pinhal o mato qUe

foi maninho o hoje 6 casas e sido si-

to no logar da Granja de Cima, do

mesmo limite (este predio foi ava-

liado em duzentos escudos, a sua

quota no foro é de sete litros e meio

de trigo e, segundo os cmphyteutas,

Varciro e mulher, da Granja de Ci-

ma). Esto dominio directo foi avalia-

senta e cinco centavos.

N.º 97

O domínio? directo _que se com-

da. da Granja do Baixo, liosa lªcr— '

"ALl

 

tros trezentos e vinte e cinco deci—

mililitros de trigo e vinte e oito li-

tros cento vinte e cinco mililitros do

milho, com o laudomio de oito—«um

pelas transmissões, que anualmente

pagam aos executadOs os emphytcu—

tas Manoel Antonio Cardeal, tambem

conhecido por Manoel de Abreu e

mulher Rosalina dos Santos Itibciro,

como. representantes de Taipu de

Abreu, viuva de Antonio Luiz: mo—

radores no logar da Granja de Cima

e imposto nas seguintes proprieda—

des pertencentes aos referidos cm—

phyteutas:

Um predio que se compõv de

casas com terreno e mais pertences,

outr'ora pinhal e mato, sito no logar

da Granja, limite da Oliveirinlm;

Um predio na Quinta do Síndico

do mesmo limite, com todas as suas

pcrtenças; "

Um pinhal, mato e pertenças no

mesmo sítio da Quinta do Síndico

do Braçal;

Um ribeiro, pinhal, mato e por—

tenças no sitio do Passadouro, do

mesmo limite. Este dominio directo

foi avaliado em cento e quatorze

escusos e oitenta e cinco centavos.

N.“ 98

U dominio directo que se com-

põe de um fôro de vinte e quatro li—

tros trezentos setenta e cinco milili-

tros de trigo, com o hunlcmio du

oito—um pelas transmissões, que

anualmente pagam aºs executados

os cmphytentas Daniel Fernandes

Vieira e. mulher Maria Carvalho. la-

vradores, moradores no logar de São

Bento, froguezia da Oliveiriuha, co-

mo representantes de Manuel Fran—

cisco de Carvalho, e imposto nas se—

guintcs

aos referidos emphyteutas:

Um mato, pinhal e pertences no

sitio de Varzea, limite da Úliveiri-

nha; '

Outro pinhal com respectivo ter-

reno e pertences no mesmo sitio;

Outro pinhal e respectivo terre-

no e pertenças, no mesmo sitio. Es-

te dominio directo foi avaliado em

setenta e oito escudos e setenta 9

cinco centavos. '

' N." luo

 

   

     

    

    

   

 

  

   

   

   

         

    
  

  

   

     

    

   

   

    

  

() dominio directo que se Cºlli-

põe de um tiro de vinte e dois li-

tros e meio de trigo, com o laudo-

inio de oito———um pelas transmissões,

que anualmente paga nos executados

a emphyteuta Maria Fernandes da

Graça, viuva de Manuel Lopes Vini-'

ra, moradora no logar de São Bento,

freguezia da Oliveirinha, e imposto

na seguinte propriedade pertencentr

á referida emphytcuta:

Uma terra iavradia corn testeira

do pinhal, mato e demais pertcnças

no sitio do Raso, limite da Oliveiri-

nha. liste dominio directo foi ava-

liado em noventa e sete escudos e

quarenta e cinco centavos.

Nº 101

O dominio directo que se com-

põe de um foro de um litro oitocen-

tos setenta e cinco mililitros de tri-

go, com o laudemio de oito—um pe-

las transmissões, que anualmente

paga nos executados a emphytcuta

Maria Rasa Alexandre, viuva de Ma-

nuel Vieira Alexandre, moradora no

logar de São Bento, da Oliveirinha,

e imposto na seguinte propriedade

pertencente a referida emphytcutn:

Duas sortes de mato, pinheiros e

perteuçns, no Sitiº dos Ladeiras do

Raso, limite da (_)livcirinha. liste do-

minio directo foi avaliado em vinte

e dois escudos e trinta e cinco cen-

tavos.

N.“ 102

O dominio directo que se com-

põe de um fõro de si“-te litros e meio

de trigo eqimtro centavos em dinheiro

com o _laudemio do oito—um pelas

transmissões, que anualmente paga

aos executados a emphytcuta Maria

Ferreira, solteira, domestica, mora-

dora no logar de São Bento, fregue-

zia da Oliveirinha, e imposto na se-

guinte propriedade pertencente il

referida cmphj'teuta :

Uma morada de casas, sido o

pertences sita no logar de São Ben-

to, freguczia da ()liveirinha. Este

dominio directo foi avaliado em cin—

coenta e nove escudos e setenta e

cinco centavos.

N.“ roi

O dominio directo que se com-

põe de um fôro de trinta litros de

trigo e vinte e dois litros e meio de

milho, com o laudemio de oito—um

pelas transmissões, que anualmente

pagam aos executados os emphyteu—

tas, Joaquim Lopes Grilo e mulher

Maria dos Santos moradores no logar

da Cavadinha, desta comarca, e im—

posto nas seguintes propriedades

pertencentes aos referidos emphyteu-

tas :    

Bremer;

põe de um foro de vinte e cinco li-i

propriedades pertencentes

 

  

           

    

   

  

  

'da Silveira Junior, moradores no lu-

 

-Uma terra lavradia, mato e per—

tenças no sitio do Raso. limite da

(llivcirinha;

("intra terra com vinha e perten-

ças no mesmo sitio do Raso : e

ll'ma loira de pinhal e pertences

no sitio do Vale do Pombo, do mes-

mo limite. Este dominio directo foi

avaliado em cento e dezcimve es—

cudos e vinte centavos.

N." 106

(.) dominio (,lirecto que se ruin-

póc do um fõrodo onzc litros e viu-

te e cinco ci,-utilitrosdctrigo o quatro

centavos em dinheiro, com o lan—lc—

.
.
-
1 . “"V"—'ª'

W

N_0 115 trigo, tres litros e setenta e cinco

contilitros do vinho mosto e vinte
U dominio directo que se com- e sete centavos o meio em dinheiro,

põe. de um foro de oitenta e cinco li-' com o lnudcmio dd oito —mn pelas
tros setenta e oito mil cento e vinte trausx'nis dos, que anualmente paga
e cinco centimililitros de trigo e uma , aos executados o nmphvteuta Ma-
galiuhurcom o laudemio de oito— nuel Gonçalves Lopes,“ e mulher
um pelas transmissões, que anuail— Maria de Jesus, moradores no logar
monte pagam aos executados os cm- da Quinta do Picado, l'retruoziu
phytcutns Joaquim Vieira da Silvuc de Aradus, e imposto nas sggniu-
mulher Emilia Simões Neto. o Ma- tes propriedades pertencentes aos re—
ria Fernandes o marido Domingo.—: feridos emphyteutas:
Simões Noto Noto. como represcn lim

tenh-s dos falecido.—» Manuel Vieira do ,em,

do Hilvae mulher Morin da Silva.

moru-lores no referido logar da l'o—

voa do Valado, e imposto nas seguin- ,

&

j'rcdio o portenças no sitio

alo, llliiltc riu (,)livnirinha;

(lui-ro predio no Serrado do (“0—

mo. o outro no Carrasquciro do ('o—
- - - _ - "i'd". :unlms "ºf. - '_mio de cito—inn pelas trnnnnissor-s tes propriedades pertencentes aos rr—l " ª'dº“ '“" "ªº“"º “

que anualmente pag-n. aos cx.-i,:utndos

os emphjteutas João inacio Parada,

e mulher Maria do (lr-sus (tildeirn

moradores na logar da Povoa do Vala—

do, frcguczia de Requeixo, e impos-

to na seguinte propriedade perten-

ceulc nos referidos omphytcutas :

lini predio de terra luvradiue

pertonças no sitio do il-nso, limite da

Olivoirinhu. Esto dominio directo foi

avaliado em quarenta e dois escu-

dos e dez centavos.

N.“ lll"?

() dominio directo que se com—

põo de um fõro de trinta litros de

trigo, com o laudemiu do oito——--nni

pola-s transmissor-s. que nnuahnente

pagam aoscxncutados os n-mphytcutns

Manuel Vieira (Phone, e mulher Ann

Simões inovadores no logar da'Povoa

do Valado. l'reguczia di,- Roqueiro,

como representatives do falecido

Francisco Ferimndcs Freire, e impos-

to na seguinte propriedade perten-

cente aos referidos emphyteutas :

Um predio lnvradio e pertences,

no sitio do ltaso, limite da , Olivr-iri-

nha. Esto dominio directo foi avu—

liado em cento e oito escudos

N." 109

O domínio directo que se com—

põe de um foro de cincoontu litros

quinze mil seis contos e vinte e cin—

co centimililitros do trigo e doze

centavos em dinheiro. com o lande-

mic de oito ——um pelas'transmissõos,

que anualmente paga, aos executados

() ciuphytoutu Joaquim Jorge Vieira.

filho de Manuel Jorge Vieira, mora—

dor no logar da Povoado Valado,

froguezia de Requeixo, e imposto nas

seguintes propriedade.—s pertencentes

ao referido cmphytcuta :

Dois predios de. terra lnvradiu e

pertençus no sitio do Raso, limite da

Oliveirinhu. Esto dominio dire-ato

foi avaliado em cento noventa e no-

vo escudºs.

N ! io

() dominio directo que se com-,

põe de um foro de trinta e sete li—

lros e cinco decilitros de trigo, com

o lnudemio (lc oito—nm pelas trans-

missões, que anualmente paga aos

executados o emphyteuta José lto—

drigues, e mulher Luiza Capão,

moradores no logar da Povos. do

Valado, freguezia de Requeixo, o

imposto na seguinte propriedade

pertencente ao referido cmphytcuta:

Um predio de terra luvradin e

pci-lenços no sitio do Raso. limite da

Oliveirinha. Este dominio directo

foi avaliado em conto trinta e tres

escudos e vinte e um centavos.

N.“ 112

O domínio directo que se com—

põe de um foro de sete litros e meio

do trigo, com o lnudcmio de oito——

um pelas transmissões que anual-

mcuto pagam aos executados os em-

phyteutas Joaquim Vieira da Silva.

e mulher Emilia Simões Neto, mo-

radores no logar da Povoa do Valado

e impºsto na seguinte propriedade

pertencente aos referidos emphj' loutns

poraliavcrcm compmdo nJose Simões

lliricnto c-ninlhcr, do mesmo lugar:

Um predio de terra lavrndin c

pertnças no sitio do llaso, limite da

()livciriuhn. Esto dominio directo

foi avaliado em vinte e sete escudos.

N 114

() dominio directo que se com-

põe de um fôro de quarenta e cinco

litros de trigo e oito centavos em di—

lllluíl'o, com o laudemio de oito—

um pelas transmissões, que anual-

mente pagam aos executados os em—

phytcutos Margarida Vieira, e mari—

do Joâo Tomaz Lameiro, moradores

no logar da Povoa de Valado, e To-

reza Vieira, e marido J osê Francisco

gurdos Moitinhos, todos como re—

presentantes : dos falecidos Manuel

Fernandes Freire e mnlÉcr Maria

Vieira, que foram de. Povoa do Va-

lado, o imposto nas seguintes pro-

priedades pertencentes aos referidos

emphyteutas :

Duas leirasde terra lavradia e

pertences no sitio do Raso, limite da

Oliveirinha.. Este dominio directo

foi avaliado em cento sessenta e seis

escudos e oitenta centavos.  

   

        

    

   

     

    

 

mile o i'ornmndo atualmente um só.

liste dominio direct—o foi avaliado

em trezentos sessenta e dois escudos

e trinta e tl'vs' centavos.

feridos enqilijªtcutns :

Um ribeiro com duas testadas

de mato « do.-mais pt'l'lll'llçitã in sitio”

do Vale do lªcinho, limite da ()livci—

rinlia :

Uni predio do lorru lnvradine

pcrtençzis no mesmo sitio do Val.-,

do l'ombo. listr- dominio directo foi

avaliado em trezentos qnarr-nls (:

dois esmnlos.

   

 

   

  

   

   

        

    

 

   

 

.V." l22,

() dominio directo que se com—

põe de um loro de dezoito litros e
setenta c cinco contilitros de milho,

e cinco litro.»- sois contos e vinte e

cinco mililitros de trigo, com o lau-

clcmio de oito — um pclns trnnsinis—
sões, que anualmente paga aos exe»

Ulllililm .» .«iiipli_vl.o.niln .lvolino Dias

dn- Figucirvdo, morador na l'rcguczia

do Elio, como representante do l'u-

lccido Manoel Illns dn- Cnrvnlho. o

imposto na. seguinte propriedade per-

tence-nte nn rollerido nmphytcuta:

lluas vinhas, lornmndo hoje uma

so, :* clcnmis port.-nous, no limite do

fininho/iai dn (,)liiiªiriuhn. lu'stu: domi—

nio dirverlo foi avaliado um cincoen—
ln. r-szrudos l' oitenta e oito oculares.

N.” lili

() dominio llii'ui'to que se com—

põe de um foro de. quinze litros de

trigo e tres rentnvos emdinln'irourmu

o luudcmio dc oito—mm pelas trans—

iniSsões que annunliucnle pagam aos

executados os cinpliyicutns João

Francisco do Carvalho e mulln-r

Margarida Marques, moradores no

logm" dc Mamodeiro, frcgin-zia de

llcqucixo, e imposto na seguirm-

prlnn'icniludc pvrtencentc nos rel'cri—

dos enipliytuutus:

Um predio de terra luvradia c

pcrtençus no sitio do Raso, limite da

Ulivcirinhu. Este dominio directo

foi avaliado em cincoeutn «: cinco

escudos e oitenta centavos.

'N." 123

() dominio directo que soconim

põe de um furo de vinte e dois li—

tros e meio de trigo, com o luiideuiio

de oito , —um pulos transmissões, que

anualmente paga aos executados &

cmphytcnta Dona Marin d'Aprescn-

tnçi'io lªlstreln o marido Bernardo de

Souza Lopes. moradores em Aveiro,

e imposto na seguinte propriedade

pertencente no.—- referidos omplrv-

toutns:

N'." ll?

ll dominio directo que se 'com—

põe illª lllll ti“-ro de de'/. litros tros

mil cento e vinte e cinco decimili—

tros de trigo, rom o hand.-mio do

oito-—uni pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados

os emphjtcutns Joaquim Simões Maio

Estudante e mulher Maria Vici-
Um-i tc l'“! : ' '- . w »—rn, moradores no logar ch- bno no sitiold-i (ZI'IHIIJÉTZ."Zlgº'rtTt"'“ts

Bernardo, freguezia de Nossa So- tc ;h Olii'virinlri ,,,,t'llrhupª. "';.“

nhora da Gloria, como ri-pro- ' ' “ “ªº '“""l'º ”'
recto l'oí nvnlizulo om setenta e um

, , .. f . , ' ; .u'_scntnntes .lo falecnlo NInnicl Si escudos.

mõcs Maio Estudante. e impesto na

seguinte propriedade pertencente aos

referidos cmphytoutas:

Um predio, outrªora tres loiras,!

.V.” I'd—'t

() dominio directo que se com—

põe de um tiro de trinta e sete litrºs

e meio de trigo, com o luudcinio de

oito »—uin pelas irausinissões, que

anunlnnnlc pugmn nos cx.:culudos

cs uuplrvtuums Antonio da Costa

o.- «raposa l'lnnn Morin Dias, morado-

res na i'rogueziu da Vora-Cruz., de

Aveiro, e imposto nas seguintes pro-

priedades pr,-rtenmnlrs aos referidos

enlphyteutas:

lim predio do terra lavradia o

pertençis no sítio da Quinta Nova,

| limite de l'rcguezia du (Éllivcirinha;

i'm predio de casas, terra lavra-

dia e pertences, sitn no logar da

Costa de Valado. do mesmo li-

mito; c

de mato, pinhal «' pertenças. no sitio

do Item), limite da lllivcii'inlm. Este

dominio directo foi avaliado lªlll trin—

ta e seis escudos cdezcnove Genlnvos.

N." 11h“

0 dominio dir.-nto que se com—

põe de um li'n'o de dvzascis litros

quarenta mil seis contos e vinte e

cinco centlmililitros de trigo, e dois

centavos e meio em dinheiro, com o

laudcmio de oito -——um pelas trans—

missões, que anualmente pagam no»

executados Os oinjjllij'tcntus Francisco

Marques Ferreira, viuvo de Ana liar-

qnes Vieira, do ]lªrêsa, e os filhos desta

a saber: Thereza Marques Vieira,

casada com José Franco Simões,

de rua do Vento. de Aveiro, pa-

dre Manuel Marques Ferreira e

Maria Marques Vieira, solteiros,

da Prcza, Luiza do Agro, de Vilar,

viuva de desc Rei. e os representan-

tes deste—José Horn-alves ltci o mu-

lher 'l'herozn Gonçalves Rei, do Vi-

lar; João Itodrigucs e mulher, , . _

Mal-ind da (]]-uy” dil frºgupzia de º O llllllllllli) flil't'l'vho (""É se Cºlli”

Arado, e Ana Marques, viuva. l““' "lº '“" “"º d'? trez ““ºs? ª””
moradora no losznr de São Bor- tenta e cinco centilitros de trigo e

nardo, e imposto na seguinte dº? “"tªl“"'““h'lh'm'º'ººmº[&]le
propriedade pertencente aos fºfº,-p mio de cito—«um pelas transmissons,

dos Pmpliytcutus, como representau— que animlmcnte paga 'uos executados

tes do falecido Manu:-l Marques, a emphjleutu Rosa. MuladnJesus,

que foi daquele logar de São Bcr— solteira lillm do. l'vlioiuno Francisco

nurdo: bnnto, niorudorn naljunitu doGato,

Um pinhal, mato e porte—nous ,,,, u imposto na seguinte propriedade

sitio do Covão da Granja. limite da llºl'tº"ªª'"t'*ª il referida cmphyteulzu:

Oliveirinha. Este dominio directo L'm predio de terra lavrddin o

foi avaliado em- cincoenta e nove pertcinus, no site da Leira da Casa,

escudos e dezessete. centavos. limite da l'rrguezia da Oliveirinha.

_ N.º lil) list.». dominio directo foi avalido um

O dominio directo que se com- de'/.oscis escudos e noventa e sete

põe de um fõro de um litro oito centavos.

centos setenta e cinco mililitrºs de

trigo, com o laudeinio dc oito——um

pelas transmissões, que anualmente

A terça parte de um terreno &

pinhal « mais pertença,—' sito nos

Bru—;uis l'lllll uma azenlm do mesmo

limito. Este dominio directo foi :wu-

liado em cento e trinta e cinco es—

ruidos.

NJ'125

N." l26

, .

pagam aos executados os cnipliytcu-

tas Manoel Rodrigues Vieira o mu-

lher Joaquina Marques, morado—

res no sitio do Marco, do lo-

gar . da ()livcirinha, e imposto

na seguinte propriodadc pertencente

aos referidos emphyteutas:

le predio o pertences no sitio

do Vale do Sohreiriuho, limite da

Oliveiriuha. Este dominio directo foi

avaliado cui tres escudos e sessenta

c nove centavos e meio.

N.” 121

“0 dominio directo que se com-

põe de um foro de setenta e um li-

tros e vinte e “cinco centilitros de

() dominio directo que «' com—

põe de um tom de quinze litros de

trigo, com o laudemio de oito —um

pelas transmissões. que anualmente

pagam aos executados os cmphytcu- .

tas Rosa Nunes de Jesus, casada emu

João Bartolomeu Ramos da Maia,

como representantes do Antonio dos

Santos Furão. falecido. morador no

logar de Vcrdemilho, frcguezia do

Arade,—,., e. imposto na seguinte pro—

priedade. pertencente aos referido.—i

cmphyteutas :

Um muto, pinhal e pertences

chamado o Mocho ou 'ltapadouro. no

sitio do Raso, limite da Oliveirinha.

Este dominio directo foi avaliado

em cincoenta e quatro escudos.  
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N.” 127 tado Valado, do mesmo limite; E

uma terra lavradiu o pertenças no

0 dominio directo que se com- sitio do forno do Gago, do mesmo

põe de um tem de rincoentu e oito limito. Este dominio directo fºi ava-

lilros cincoenta e new mil trezentos liadº em trezeptos setenta e um es-

setentn e cinco eentimililitros de cudos edez centavos.

trigo, com o laudemio de oito—um

pelas transmissões. que anualmente

pagam aos executados os emphyteu- ,

tas Clara de Jesus e Pedro da Silva, () dominiº directo que se com-

solteiros,moradores no logar da Costa põe de um furo de treze litres cento

do Valado, i'reguezia da ()liveirinha, e vinte e cinco mililitros de trigo,

como representantes de Ana de Je— com o laudemiº de cito—um pelas

sus, viuva de. Jose da Silva, faleci- transmissões. que anualmente paga.

da, e imposto nas seguintes pro- aos executados o .eniphyteuta Jose

priedades pertencentes aos referidos da Cruz Mala, VlllVO, morador no

emphvtentas: logar da Costa do Valade,_como re-

Uina terra lavmdia e pertence presentnntv de Helena Vieira, nova

no sitio da Cova da Areia, do Bra- de Antºnio [Fernandes Freire. e im-

Çlil, limite da (.)livcirinlia, «* outra pºsto nas seguintes prepríedades

loira no mesmo sitio, pegada, fºr- pertencentes ao referidº emplryteuta:

mandº ambas hºje um só predio Uma terra lavradia, vinha, hiêjo

que se compõe de casas e nido: e portençns no sitio do Braçal de

Duas leiras «le mato e pertences Baixo, limite da Oliveirinha;

no mesmo local do Braçal, t'orman— Uma ten—g, lavradia e pertenças,

de ambas hoje um sil-predio. Este no sitio do Passadoum, do mesmo

dominio directo fºi avaliado em du— limite, Este dominio directº foi ava-

zentos e oito escudos e noventa e liado em quarenta e sete escudos e

quatro centavos. seis centavos.

» N." 128 N." 134

() dominio directo que se com—

põe de um fôro de onze litros e viu-

te e cinco centilitros de trigo e um

frango ou trinta centavos para ele,

com () laudemio de oito—um pelas

transmissões, que anualmente paga

aos executados a emphyteuta Maria

Melõa, viuva do Agostinho Moita,

moradora nº logar da Costa do Va—

lado, e impºsto na seguinte prºprie—

dade pertencente aí. referida emphy—

tenta:

Um predio de casas, nido e per—

tenças no sitio do Barro, limite da

freguezia da Oliveirinha. Este do—

minio directº foi avaliado em cin—

coenta e sete escudos e setenta cen-

tavos. _

N.º 132 .

 

  

       

   

  

   

  

 

   

    

   

     

    

   

 

  

  

    

    

   

 

   
   

    

      

    

  

0 dºminio directo que se compõe

de. um foro de cento e um litros e

vinte e cinco centilitros de trigo, e

uma galinha, com o laudemio de oi-

to—nm pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados

na emphyteutas Rosa do Pedro, viu-

va, e Ana do Pedro, solteira, e ain-

da Maria do Pedro, solteira, todas

moradoras no logar da Costa do Va-

lade, cºmo representantes de João

André Estrela, viuvº, falecidº, e im-

posto nas seguintes propriedades

pertencentes aos referidos emphyteu—

tas :

Um assento de casas, aldo e per-.

teuças no sitio da Gandara da Costa

do Valado, limite da Oliveirinha;

Uma vinha e pertenças no sitio

do Forno de Gago, do mesmo limite.

Este dominio directo foi avaliado em

trezentos noventa e nove escudos

e setenta e um centavos.

N.“ 135

N.“ 129

() dominio directo que se com—

põe de um fõrode trinta e sete li-

tros e meio de trigo e setenta ceu-

tavos em dinheiro, com o laudemio

de oito ——um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados

os emphyteutas José da Cruz Maia

e Manuel da Cruz Maia, ambºs sol—

teiros, menores puberes, lilhos de

Augustº da Cruz Maia, viuvo, e de

sua falecida mulher Ana Simões, e

moradores com o pai no logar da

Costa de Valado, e imposto nas se-

guintes propriedades pertencentes

aºs referidos emphytsutas :

Um predio da terra lavradia e

pertenças, chamada & Leira da Casa,

sita no logar da Costa do Valado,

limite da Oliveirinha ; e

Ima terra lavradia nº sitio da

Gandara, do mesmo limite. Este do-

minio directo foi avaliado em cen—

to setenta e sete escudos.

N.“ 130

O domínio directo que se compõe

de um fôro de ºnze litros e vinte e

cinco centilitros de trigo, com o lau-

demio de oito—um pelas transmis-

sões, que anualmente pagam aos

executados os empliyleutas Maria Ro-

salina e Rosa Brechas. solteiras, mo-

radoras no logar da Costa de Valado,

como representantes de seu falecido

pai Joao Batista Brôcho,e impostona

seguinte propriedade pertencente ás

referidas emphyteutas :

Um mato, pinheiros e pertenças

no sitio do Vale da Cana, limite da

Oliveirinha. Este dominio directo foi

avaliado em trinta e nove escudos

e oitenta e cinco centavos.

_ N.º 136
(! dominio directo que se com— '

põe de um foro de oitenta e dois

litros trez mil cento e vinte e cinco

eentimililitros de trigo e um centavo

e. meio em dinheiro, com o laudemio

de oito—--um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados

os emphyteutas Augusto Simões Maio

e mulher Ana Ferreira, moradores

no logar da Costa de Valade, fre-

guezia da Oliveirinha, e impostonas

seguintes propriedades pertencentes

aos referidos emphyteutªst solteiros, e Mariana Vieira, casada

Um predlº lamªw e pertençª com Joaquim Vieira, todos morado-
no sitio do Braçal, limite da-Olivei— m no logar da Costa do Valado, º

n'nha, e um ribeiro e pinhal no mes— imposto na seguinte propriedade

mo Sitio, pregados, formando tudo pertencente 305 referidos emphyteu-

um só predio; tas:

Uma terra lavradia e pertenças Um mato & pertences no sítio da

sitº nº l_ºsflr da (“ªcªtª dº Valadº, do Tapadinha da Costa do Nalade." Este
mesmo hlmtº- dominio directo foi avaliado em cin-

Uma propriedade de pinhal no coenta e quatro escudos e cinooenta

sitio do Braçal. do mesmo limite, e tres centavos.

formada por duas loiras e fazendo N. 187

parte de éla um quinto da Azenha do

Braçal; Este dominio directo foi ava—

liado em duzentos noventa e seis

escudos e trinta e cinco centavos.

Ni º 131

() dominio directo que se com—

põe de um foro de noventa e sete

litros e meio de trigo, tres centavos e

meio em dinheiro, e duas meias gali-

nhas ou vinte centavos para cada meia

galinha, com o laudemio de oito—

um pelas transmissões, que anual—

mente pagain aos executados os em-

phytintas Maria de Jesus Mortagua,

Joana de Jesus Mortagua, ambas

solteiras, maiores, Felicidade de .le-

sus Mºrtagua, viuva, e Rosa. de .le—

sus Mortagna, tambem viuva, todas

moradoras no logar da Costa do Vn-

lade, cºmo representantes de De-

mingos Martins, viuvo, genro de

Antonio José da. Silva Mortagna, e

impºsto nas seguintes propriedades

pertencentes aºs referidos emphy-

tentas :

Quatro loiras de terra lavradia

com testada de mato e mais perten-

ças no sitio do Braço], limite“ da fre-

guezia da Oliveiiinha, formando ho-

ie um só predio;

Um predio de casas e sido e per-

tenças no sítio da Gandara, da Cos—

0 dominio directo que se com-

põe de um fõro de nove mil trezen-

tos e setenta e cinco decimililitros

de trigº,e centavo e meio em dinheiro,

com o laudemio do oito—um pelas

transmissões, que anualmente pagam

aos executados ºs emphyteutas Ma—

ria Vieira, viuva de João da Cruz

Maio, e os iilhºs deste, seus repre-

sentantes, Maria Vieira, Rosa Vieira.

Ana Vieira, Joaquim da Cruz Maio,

O dominio direto que se compõe

de um foro de quarenta litros tres

mil cento e vinte e cinco decimili-

tros de trigo, e' uma galinha com o

laudemio de oito—um pelas trans-

missões, que anualmente paga aos

executados os emphyteutas Rosa Nu-

nes Oarlos, viuva de João da Cruz

Maia, dos Moitinhos, e os filhos

genres e noras deste a saber: João

Melão e mulher Maria Marques, e

Manuel Marques e mulher Maria

Melos, das Ribas; Maria Melôa, ca-

sada com o Diogo, das Quintans, e

Manuel da Cruz Maia, e mulher Luv

zia Melôa, tambem das Quintans,

e imposto nas seguintes proprieda-

des pertencentes aºs referidos emphyA

tentas : '

Metade de uma terra lavradia e

pertences no sítio da Parada da Gau—

dara, limite da Oliveirinha;

Um predio de vinha e junta—

mente ribciro, no sítio da Varzea,

do mesmo limite. Este dominio di-

recto foi avaliado em cento e oiten-

ta e dois escudos e dez centavos.. -

N." 139

O dominio directoIque se com-

Á LlBERDADE—“
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põe de um fôro de trinta litros de

trigo e meia galinha, com o laude—

mio de ºito-— um pelas transmis-

sões, que anualmente paga aos exe—

cutadºs o emphyteuta João Ferrei-

ra “das Neves, e mulher, moradores

no logar da Costa de Valado, e im—

posto na seguinte propriedade per—

tente aos referidºs emphyteutas:

Metade de uma terra lavradiu e

pertenças no sitio do Braçal, limite

da Oliveirinha. Este dominio dire—

cto foi avaliado em cento e vinte e

seis escudºs.

N.” 140

O dºminio directo que se cºm-

põe de um fõro de noventa e cinco

litros seis centos vinte e cinco mili-

litros dev—trigo, e duas galinhas, com

() laudemio de oito—um pelas trans-

missões, que anualmente pagam aos

executados ºs emphyteutas João dos

Santos Poloniº ºmnlher Rºsa Neta,

moradores na Gandara da Costa do

Valado, e impºsto na seguinte pro—

priedadc pertencente aºs cinphyteu-

tas:

Uma terra lavradia e pertences

no sitiº do Forno do Gago, limite

da Oliveirinha. Este dominio directo

foi avaliado em quatro centos e qua-

torze escudos.

N.“ Hi

O domínio directo que se com-

põe de um foro de trinta e quatro

litros sessenta e oito mil sete contos

e. cincoentu centimililitros de trigo,

e dois centavos em dinheiro, com o

laudemio de oito—«nm pelas transmis—

sões, que anualmente pagam aos

executados os emphyteutas Rosa Si-

mões Neta, viuva de Joaquim Si—

mões Maio, e os filhos deste José da

Cruz Maio e Maria Simões Neta,

solteiros, como seus representantes,

todºs moradºres na Ladeira da Cos—

ta de Valado, e imposto nas seguin—

tes propriedades pertencentes aos

referidos emphyteutar:

Um pinhal e pertences no sito

do Vale da Cana. limite da Oliveiri—

nha;

Urna sorte de mato, pinhal e

pertenças no mesmo sitio do Vale

da Cana;

Um bocado de mato e portenças

no sitio do Rapadouro, do mesmo

limite. Este dominio directo foi ava-

liado em cento e vinte e quatro es-

cudos e sessenta e nove centavos.

N.º 142

O dominio directo que se com-

põe de um foro de sessenta e um li—

tros oito mil sete centos e cincoenta

decimililitros de trigo, com o laudo-

mio de oito—um pelas transmissões,

que anualmente paga aos executa-

dos a smphyteuta Rosa Vieira, viu-

va de Joaquim da Cruz Maia, meo

radora na Costa de Valado, e im—

posto nas seguintes propriedades

pertencentes à referida emphytsuta :

Uma terra lavradia e pertenças,

na Costa do Valade, limite da Oli-

veirinha;

'Uma terra lavradia, mato, brejo

e pertences no sitio do Braçal ou

Coidel, do mesmo limite;

Uma term lavradia no aido de-

nominado de São Tomé, do mesmo

limite;

Uma torra laVradia chamada o

Serrado sito na Costa— do Valado, do

mesmo limite. Estedominio directo

foi avaliado em duzentos e vinte

escudos e sessenta e cinco cents-.

vos.

N.º 143

O domínio directo que se com—

põe de um fõro de trinta e seis li-

tros" nove mil trezentos setenta ecinco

centimililitros de trigo, tres centa—

vos em dinheiro e meio frango, com

o laudemio de oito—um pelas trans—

missões, que anualmente paga aos,

executados o emphyteuta José da Cruz

Maia Junior, viuvo, morador no Ra-

mal da Costa do Valada, e imposto

nas seguintes prºpriedades perten-

centes ao referido emphyteuta: ,

Um pinhal, mato & pertences nº“. . '

site do Aidinho do Braçal, limitel

da Oliveirinha; '

Um pinhal, mato e pertenças no.

sitio do Passadouro, do mesmo li-.

mite; - '

Uma terra lavradia e pertences

no sitio da Quinta Nova, do mesmo

limite. Este dominio directo foi ava-

liado em canto quarenta escudos

e sessenta e nove centavos.

-. N.º 144

0 dominio directo que se com-

põe de um foro de dezesseis litros

oito centos setenta e cinco mililitros

de trigo, e quatro centavos emdinhei-

ro, com o laudemio de oito.—um

pelas transmissões, que, anualmente

paga aos executados a emphytouta

Joaquina Paroco, viuva, mºradora,

 

i

na Gandara da Costa do Valado, cet

mo representante do falecido Jose

Francisco Peralta, e imposto nas se—

guintes propriedades pertencentes a

referida emphyteuta :

Uma terra lavradia e pertenças

nos Aillllllws, limite da Oliveirinhu:

Uma terra lavradia no sitio do

Braçal do mesmo limite. Este domi—

nio direoto foi avalia—Jo em oitenta

escudós— e treze centavos e meio.

N.“ 145

O dominio directº que se com-

põe de um fõro de cento setenta e

cinco litros trinta e um mil duzen-

tos e cincoonta centimililitros de

trigo,tres centavos em dinheiro e uma

galinha com o laudemio de oito——

um pelas transmissões, que anual—

mente pagam aos executados os em—

phyteutas José Vieira dos Santos e

mulher Rosa Marques, moradores

no logar da Costa do Valado, fregue—

zia da Oliveirinha, e imposto nas se—

guintes propriedades pertencentes

aos referidos emphytoutas:

Uma terra lavradia e casas e

pertences no sítio da Cova da Areia,

limite da freguezia da Oliveirinha;

Um mato e pertences no sitio

do Vale do Sobreirinho, do mesmo

limite;

[lm pinhal, mato e pertencas no

sitio do Rapadouro do mesmo limi-

te;

Uma terra lavradia e pertençus,

no sitio do Braçal, do mesmo limite:

Umu terra lavradia, hoje casas e

aido o pertences, no sítio da Parada,

á. estrada da Costa do Valado, do

mesmo limite;

Uma terra lavradia e pertences,

no sitio do Braçal, no mesmo limite:

Um inato, pinhal e pertences no

sitio do Vale da Cana, de mesmo

limite. Este dominio directo foi ava-

liado em quatro cantos e dez es—

cudºs e quarenta e um centavos.

N." 146

O dominio directo que se com-

põe de um fõro de duzentos e qua—

tro litros trezentos setenta e cinco

mililitros de trigº, galinha e meia,

e dois frangos e meio, com o laude-

mio de oito—inn pelas transmissões,

que anualmente paga aos executa—

dos o emphyteuta João Simões de

Pinho, casado, com Maria Loureiro,

morador no logar da Costa de Vala—

de, e imposto nas seguintes pro-

priedades pertencentes ao referido

emphyteuta:

Uma terra lavradia no sitio do

Chão de Braçal e outra terra lavra—

dia no sitio da Leira da Casa, am—

bas formando hoje um só predio de

casas, sido e pertenças, no'limite da

freguczia da Oliveirinha: '

Outras casas, sido e pertences no

mesmo limite, que foram de Ma—

nuel Simões Cardoso. Este dominio

directo foi avaliado em oito centos

trinta e quatro escudos e sete cen—

tavos.

' N." 147

0 dominio directo que se com—

põe de um fõro de setenta e quatro

litros seis contos e vinte e cinco do—

cimililitros de trigo, treze centavos

e meio em dinheiro e meia ga-

linha, com () laudemio de oito—um

pelas transmissões, que anualmente

pagam aos executados os emphyteu-

tas Joaquim “Francisco Peralta e

mulher Henriqueta Pinheiro, mora—

dores no logar da Cºsta do Valade,

e imposto nas seguintes prºprieda—

des pertencentes aos referidos em-

phyteutas: * :

Uma loira de mato, pinhal e

pertenças no sitio do Bracal, limite

da Oliveirinha; '

Outra loira no mesmo sitio; ,

Uma loira de terra lavradia no

sitio do Braçal, do mesmo limite;

Metade de uma tena'hvradia;

hoje'casas e“ pertenças, do sítio da'

Gandara da“ Costa do. Valada, do

mesmo limite; '

Uma terra lavradia e pertença

no sitio do" Braçal, do mesmo li-

mite;“ ' ' ' '

Uma terra liivradia e pertenças

no sítio da ”Sei-iguana, do moinho

limite. Este dominio, directo foi. ava-

liado em .trezentos e noventa es-

cudos. . .

' ' N? 148 '

*—

O dominio directo que se cons-

põe de um fôro de quinze litros de

trigo, com o laudemio de oito—um

pelas transmissora, 'que anualmente

paga aos executados o einphyteuta

José Simões Cardoso, solteiro, mo-

rador na Costa.—ido Valado, da Oli-

veirinha, e, imposto na- seguinte pro-

priedade pertencente ao referido em-

piiyteute: ' .

Uma viiiha', coin“ todas as suas

pertences, conhecida pela Vinha dos

Paus, site, .no low da Granja do

Cima,__lin1ite, da Oliveirinha. Este .

dominio directo foi avaliado em eiu-

coenta e quatro escudos. '

«

    

      

   

 

  

   

    

  

    

  

    

 

   

  

N.º 151

() dominiº directo que se com—

põe de um fõro de quinze liiros de

trigº. com o laudemio de ºito—um

pelas transmissões. que anualmente

paga nºs executados ii emphyteuta

Rosa Ferreira Dias, viuva de Julio

Dias dos Santos Ferreira, moradora

nº logar da Costa do Valado, e im-

posto na seguinte propriedade per-

tencente a referida emphyteuta:

Duas terças partes de um terre-

no 6 pinhal e demais pertenças no

sitio dos Braçais, com uma azenlia

no limite da Oliveirinha. Este do—

minio directo foi avaliadº em cin—

coenta e quatro escudos.

N." rss

O domínio directo que se com-

põe de um têm de cento vinte e .

quatrº litros seis mil oito centºs

setentaecinco decimililitros do trigo,

e uma galinha, com o laudemio de

oito —um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados

os ernphyteutas Manuel Francisco

Parece, e Margarida Paroco, casada

com Manuel Tavares, moradores no

logar da Costa do Valado, fregueziu

da Oliveirinha, e imposto nas se-

guintes propriedades pertencentes

aos referidos emphyteutas:

Uma terra lavradis e pertences,

denominada ao Sen—ados, sita no

logar da Granja, limite da Oliveiri-

nha;

Uma outra. terra lavradia e per-

tenças no sitio da Cova da Areia, do

mesmº limite. Este dominio directo

foi avaliado em quatro centos oiten-

ta e dois escudos e setenta centavos.

N." 154

O domínio directo que se com-

põe de um fôro de quarenta e dois

litros mil oito centos setenta e cinco

deeimililitros de trigo, e doze cen-

tavos em dinheiro, com o laudemio

de oito—um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados os

emphyteutasltosa de Jesus Literia,

casada com Manuel dos Santos San-

chas, das Ribas, e Maria Literiu, do

Ramal da Costa, e Ana Litéría, viu—

va, do logar da Costa do Valado,

(Gandaral e imposto na seguinte

propriedade pertencente as referidas

emphyteutas, cºmo representantes

de "seus falecidos pais Manuel Fran-

ciscº Parada, «o Sancho» e mulher:

Uma loira de terra lavradia, cha-

mada & «Leira da Casa»; e

Uma terra lavradia denominada

da Casa», formando hoje um só

predio, com todas as suas perten—

ças, no limite da fregnezia da Oli-

veirinha. Esto dominio directo foi

avaliado em duzentos e onze escudos

e vinte centavos.

N.” 156

0 dominio directo que se cºm—

põe dc um foro de dois escudos

e oitenta e quatro centavos e meio em

dinheiro, e quarenta e cinco litros

de trigo, com o laudemio de oito——

ampolas transmissões, que anual—

mente paga aos executados o em—

phyteutu Manuel Gonçalves Portu—

gues, o Rato e mulher Rosa Simões,

morador no logar da Costa do

Valado. e imposto nas seguintes pro-

priedades pertencentes ao referido

emphyteuta:

Um mato, pinhal e pertences,

no sitio do Rapadoiro, limite da Oli—

veirinha; -

Um ribeiro, terra lavradia, pi-

nhal e demais pcrtcnças no sitio da

Varzea de São Bento, do mesmo li-

mite;

Uma terra lavradia e pertenças

no sitio do Raso, do mesmo limite ;

Um predio de casas, terreno la—

vradio e demais pertonças, site no

logar da Costa de Valado, dº mes-

mo limite. Este dominio directo foi

oraliado em'trezeutos vinte e dois

escudos e setenta centavos.

N.“ 157

O dominio directo que se com—

põe de um foro de quinze litros, no-

ve mil trezentos setenta e cinco de—

cimililitros dotrigo,edois centavos em

dinheiro. com o laudemio de oito—

um pelas transmissões, que anual-

mente agamaos executados os em-

phyteu Manuel dos Santos Ge-

nio e mulher Joana Peralta,

moradores no logar da Costa do Va-

lado, e imposto nas seguintes pro-

priedades pertencentes aos referidos

emphyteutas:

Uma terra lavradia e pertences

no sitio do Braçal, limite da Olivei-

rinha; e . -.

Umaterra lavradia e pertences

no sitio do Aido de São Tomé, no

Braço], do mesmo limite. Este do—

minio directo foi avaliado em seten—

ta etres escudos evinte e dois centavos.

, N.º 158.

O dominio ' directo que se com—
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põe de um fôro de vinte e dois litros

o_meio de trigo. com o laudemio de

mto—um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados a

emphyteuta Maria Rosa de Jesus,

viuva de Manuel Marques Vieira, e

os lilh0s como seus representantes,

a saber: José Marques Vieira e mn.

"mr Maria Rºsa, Manuel Marques

Vieira, solteiro, maior; Conceiçao

Marques Vieira. solteira, maior, e

leliaC Marques Vieira, solteira, maior,

moradºres no logar da Costa do Va—

lade, da Oliveirinha, e imposto na

seguinte propriedade pertencente

aos referidos emphyteutas:

Uma vinha'com testeira de mil-'

to e demais pertenças, sito no logar

da Granja de Baixo, limite da Olí—

veirinha. Este dominio directo foi

avaliado em oitenta e um escudos.

N.º 159

0 dominio directo que se com-

põe de um fôro cento sessenta e dºis

litros mil oito centos setenta e cin—

co decimililitros de trigo. galinha e

meia e seis centavos e meio em

dinheiro, com o laudemio de oi-

to—um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados

os emphytoutas Manuel Simões Maio,

tambem conhecido por Manuel An-

daia e mulher Margarida de Jesus,

moradºres nologarda Costa do Vala—

de, freguczia da Oliveirinha e im—

posto nas seguintes prºpriedades

pertencentes aos referidos emphy—

tentas:

Um assento de casas, sido e de-

mais pertenças, sitº no logar da Cos—

ta do Valade, limite da Oliveiriuha;

Um predio e mais pertences no

sitio da Fazenda do Rºcha, do lira-

çal. do mesmo limite;

Um terreno e demais pertences

no mesmo limite;

Uma terra lavradia e demais per-

tences no sitio do Aido do Geraldo,

do mesmº limito. Este dominio di—

recto foi avaliado em seiscentos qua-

renta e um escudos e sessenta e seis

centavos.

N." 160

O dominio directo que se com-.

põe de um têm de sessenta e dois

litros oito mil cento e vinte e cinco

decimilititros de trigo, e uma gali—

nha, com o laudemio de oito—um

pelas transmissões, que anualmente

pagam aos executados os emphyteu—

tas Manuel Vieira e mulher Maria

Pinheiro, moradores na Gandara, do

logar da Costa do Valado, e impostº

nas seguintes propriedades perten-

centes aos referidos emphytcutas:

Uma terra lavradia e pertenças

no sitio do Forno de Gago, limite

da Oliveirinha;

Um ribeiro, terra lavradia e per-

tences, no sitio do Coidel, do mesmo

limite;

Um terreno 9. pinhal e mato e por

tenças, no sitio do Braçal da Costa,

do mesmo limite. Este dominio di—

recto foi avaliado em duzentos ciu—

coenta e nove escudos e trinta e

nove centavos.

N." 161

0 dominio directo que se com—

põe de um foro de noventa e tres li-

tros setenta e cinco centilitros de

trigo, uma galinha, meio frango ou

quinze centavos para ele, e um cen-

tavo em dinheiro, com o laudemio de

oito—um pelas transmissões, que

anualmente paga aos executados &

emphyteuta Margarida dos Santos,

solteira, filha de Bernardino dos San—

tos, da freguezia da Oliveirinha, e

imposto nas seguintes propriedades

pertencentes a referida emphyteuta:

" Um aido de terra lavradia e per-

tenças no sitio dos Braçais, limite

da Oliveirinha;

Uma terra lavradia e pertences

no sitio do Braçal, do mesmo limite;

Duas loiras de terreno lavradio

e pertenças, formando hoje um só

predio, rio sitio da Varzea, do mes—

mo limite;

. Um terreno e pertenças, no sítio

da Tapadinha, do mesmo limite;

Um pinhal e pertenças, no sitio

da Tapadinha, do mesmo limite.

Este dominio directo foi avaliado

em trezentos e oitenta e um escudos

e cinco centavos.

N.” 162

O dºminio directo que se com—

põe de um fõro de sessenta e sete

litros e cinco decilitros de trigo e

seis centavos e meio em dinheiro

como laudemio de oito—um pelas

transmissões, que anualmente paga

aos executados o emphytcuta João

Francisco Peralta, casado com Ma—

ria de Jesus. morador no logar da

Costa do Valado como representan-

te da falecida Maria. de Jesus, viu-

va de Manoel Francisco Agueda,

e imposto nas seguintes pro—
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priedades pertencentes ao referi- missões, que anualmente paga

do emphyteuta:

Um mato, pinhal e pertenças no

sitio do Vale da Cana, limite da

Oliveirinha; -

Um assento de casas, com ter—

rene. lavradio, arvores de, fructo e

demais pertences,.no sitio da Quinta

do Síndico, do mesmo limite;

Um pinhal e demais pertences,

no sitio do Vale da Cana, do mes-

mo limite; ' '

Uma terra lavradia e demais per—

tences no sítio da Quinta Nova, do

mesmo limite; , . .

Metade de um resto, pinhal,

ribeiro e demais pertences no sitio

do Braçal, do mesmo limite;

Um mato epinhal c mais perten-

ças 'no sitio do Rapadouro da Costa,

do mesmo limite. Este dominio

directo foi avaliado em trezentos

vinte e seis escudos e setenta e oito

centavos. '

N.º 163

O domínio directo que se com—

põe de um tôro de sete litros e meio

de milho, cento e vinte litros de

de trigo, uma galinha e dois centavos

em dinheiro, com o laudemio de

oito—um pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executados

os emphyteutas Helena Peralta, sol-

teira, Rosa de Jesus, casada com Jo—

sé Lopes Antunes, Rosa Catarina,

viuva, e Rosa, Clara Parc-a, casada

com Luiz de Oliveira. e Antonio ii-

lhos de Joaquina Perca, todos mora—

' dores no logar da Costa de Valado,

como representantes de Maria dos

Santos, viuva de Manoel Peralta No-

ve, e imposto nas seguintes proprio—

dades pertencentes aos referidos

emphyteutas:
.

Um mato e pertences no sitio

do Vale da Cana, limite da Olivei—

rinha;

Um aido lavradio e pertencesse

mais duas loiras de terreno e perten-

ças, tudo pegado e formando hoje

um só predio, no sitio do Vale do

Sobreirinho, do mesmo limite;

Uma loira de mato e demais

pertences no sitio do Vale do Se—

breirinho, do mesmo limite. Este do-

miuio directo foi avaliado em qua-

tro centos e oitenta e seis escudos

e noventa centavos.

N.“ 164

0 dominio directo que se com-

põe de um foro de cincoenta e qua-

tro litros trezentos setenta e cinco

mililitros de trigo, duas galinhas e

meio frango ou dezesseis centavos

para ele, com o laudemio de oito—

um pelas transmissões, que anual-

mente paga aos executados o em-

phyteuta Pedro da Silva, casado

com Antonia Vieira, filho de An-

tonio Jose da Silva, morador no

logar da Costa de Valado, e imposto

nas seguintes propriedades perten—

centes ao referido emphyteuta:

Um mato e pertences, que foi

de Domingos Martins, no limite da

freguezia da Oliveirinha;

Duas loiras de ,terra lavradia

e pertences, formando hoje um

só predio. no sitio das Cer-

queiras, do mesmo limite;

Uma terra lavradia e perten-

ças no sítio da Quinta Nova,

do mesmo limite. Este domi-

nio directo foi avaliado em do .

zentos setenta e sete escudos

e quarenta e trez centavos.

N.º 165

O domínio directo que se

compõe de um fôro de oito li»-

tros quatro mil trezentos se—

tenta e cinco decimililitros de

trigo,e dois centavos em dinhei-

ro,Cbm o laudemio de oito—um

pelas transmissões, que anual—

mente paga aos executados a

emphyteuta Rosa de Jesus, viu-

va de Manuel Nunes do Nasci-

mento, e o filho deste, como seu re-

presentante,Manuel Nunes do Nas-

cimento, moradores no logarda

Costa de Valade, e imposto na

seguinte propriedade perten

cente ao referidos emphyteutas:

Um pinhal e pertenças no

sitio do Rapadouro, limite: da

Oliveirinha Este dominio cli-

recto foi aValiado em trinta

escudos e sessenta e quatro

centavos,

'N." 167

O domínio directo que se com-

põe de um tem de vinte e oito

litros cento e vinte e cinco mili-

litros de trigo e meio frango ou

quatorze centavõs para ele, e tres

centavos em dinheiro, com 0 Ian—

demio "de oito—um pelas trans-

do emphytenta :

aos executados () emphyteuta Se-

rafim da Cruz Maia, casado,

com Maria da Cruz Maia, mo-

rador no logar da Costa do Vale-

de, e imposto nas seguintes pro-

priedades pertencentes ao referi-

Uma vinha com suas perten-

ces, no sitio do Aide do Barro,

limite da (lliveirinha'.

Uma vinha com suas perten-

cas, no sitio do mesmo Aido do

Barro, na Ladeira da Costa, do

mesmo limite;

Uma terra lavradia em semi-

círculo, com . todas as suas per-

tences, no sitio do Aide da Von-

da, do mesmo limite;

Uma ten-a lavradia chamada o

Aide da Venda, no mesmo limite;

Uma terra lavradia no sitio do

Aido de São Tomé, do mesmo li—

mite. Este dominio directo foi

avaliado em cento e onze escudos

e sessenta e um centavos.

Nº 168

() dominio directo que se com-

põe de um foro de vinte e tres

litros quarenta e tres mil sete

centos e cineoenta centimililitros

de trigoe dois centavos e meio um

dinheiro, com o laudemio de oito

um pelas transmissões, que anual-

mente paga aos executados a em-

phyteuta Margarida de Jesus,

viuva de Zacarias Fernandes,

e os filhos deste, como seus re-

presentantes, Rosa de Jesus, Ma-

ria de Jesus e Carolina de Jesus,

solteiras, moradoras no logar da

Costa, do Valado, o imposto nas

seguintes propriedades pertencen—

tes as referidas emphytenns :

Uma terra lavradia e pertences

e outra terra lavradia e pertences,

ambas pegadas e formando hoje

um só predio, no sitio do Alque-

bre, limite da Oliveirinha;

Um predio e pertences no si-

tio do Bracal, do mesmo limite.

Este dominio directo foi avaliado

em oitenta e quatro escudos e se-

tenta e seis centavos.

N.º169

() dominio directo que se com-

põe de um foro de quatorze li-

tros ciumenta e tres mil cento e

vinte e cinco centimililitros de tri-

go,c dois centavos em dinheiro,com

() laudemio de oito—um pelas trans-

missões, que snualmente pagam

aos executados os emphyteutas

Manuel da Cruz Maia Junior e

mulher Luiza de Jesus, morado-

res no logar das Quintans, tre-

guezia da Oliveirinha, e imposto

na seguinte propriedade perten-

centê“ aos referidos emphyteutas :

. Um mato com suas pertences

no sítio da Varzea, limite da Cli-

veirinha. Este dominio directo

foi avaliado em cincoenta e um

escudos e oitenta e cinco centavos.

N." 170

O domínio directo que se com-

põe de um fere de dezeseis litros

oito centos setenta e cinco milili-

tros de milho e quatro centavos e-

meio em dinheiro, como laudemio

de oito—um pelas transmissões,

que anualmente pagam aos execu-

tados os emphyteutas José Anto—

nio Caldeira e mulher Maria Ma-

daíl, prºprietarios e moradores na

rua dos Melões, da Oliveirinha,

e imposto nas seguintes proprie-

dades pertencentes aos referidos

emphyteutas:

Um terreno a vinha com todas

as suas pertences, sito no logar

da Granja de Cima, limite da

Oliveirinha;

Metade de um mato, vinha e

pertences, no mesmo logar da

Granja de Cima-. Este dominio di-

recto foi avaliado em, sessenta e

nove escudos e trinta e sete cen-

tavos. '

*Nº 173

O dominio directo que se com-

põe de um tem de cento e trinta

litros tres mil cento e vinte e cin-

co decimilílitros de trigo, trinta

e tres centavos em dinheiro, uteis.

galinha ou trinta centavos para ela

e meio frango ou quinze centa-

vos para ele, com o laudemio

de oito—um peles transmissões,

que anualmente pagam aos exe-

cutados os emphyteutas Joaquim

                  

 

. Oliveirinhs;

A LIBERDADE '

Antonio Caldeira e mulher, já fa-

lecidos, que foram moradores na.

rua dos Melões, da freguezia da

()liveirinha, e hoje representados

pelos seguintes filhos, gem-os e

netos: José Antonio Caldeira e

mulher, moradores na rua dos Me-

lões, Manuel Lopes das Neves e

mulher, moradores no Largo da

Feira, João Francisco Canico, viu—

vo, e seus iilhos e genres Maria

de Jesus Figueira e marido Sera-

fim Lameiro e Rosa de Jesus Fi-

gueira e marido Manuel Rodri-

gues da Conceição, todos da fre-

guezia da Oliveirinha. Este fõro é

imposto nas seguintes proprieda-

des pertencentes aos referidos em-

phyteutas :

Tres leiras de terreno e perten-

cas, formando hoje um so predio,

no sitio do Corão de Cima, limite

da. Oliveiriuha',

Uma ieira de mato e demais

pertences no sitio do Passadouro,

do mesmo limite;

Um predio que se compõe de

casas, aido e demais pertencas

sito na rua dos Meiões, do mesmo

limite; e

Metade de uma terra lavradia

e pertençam no sitio'do Covão de

Cima, do mesmo limite. Este do-

minio directo foi avaliado em qui-

nhentos noventa e um escudos e

sessenta centavos.

N.“ 174

O domínio directo qtte se com-

põe de tun foro de noventa e oito

litros seis centos e vinte cinco

mililitros de trigo,dez centavos em

dinheiro, meia galinha. e meio

frango, com o laudemio de oito—

um pelas transmissões, que anual-

mente pagam aos executados os

emphyteutas Manuel Francisco

Caniço, «o Figueira» e mulher

Teresa Simões Borralho, morado-

res na rua dos Meiões, da Oli-

veiri tha, e imposto nas seguintes

propriedades pertencentes aos re-

feridos emphyteutas:

A terça parte de uma terra

lavradia, cepas, arvores de fruto

e pertence-s, sita no Vale, da rua

dos Melões, limite da (')liveirinha':

Uma vinha que em tempo foi

casa, e pertences, sita na rua dos

Melões, da mesma treguezia;

Uma terra e pertences no sitio

do Covão, do mesmo limite;

Metade de uma terra lavradia

no sitio do Covão, do mesmo li-

mite;

Um predio de casesaido e per-

tences sito na rua dos Melões,

do mesmo limite. Este dominio di-

recto foi avaliado em quatro centos

e um escudos e trinta e tres cen-

tuvos.

N.º 1 7 “5

0 dominio directo que se com-

põe de um fõro de noventa e cinco

litros seis centos e vinte e cinco

mililitros de trigo, um frango, e

vinte centavos em dinheiro, com o

laudemio de oito—um pelas trans-

missões, que anualmente pagam

aos executados os emphyteutas

José Marques Dias, «o Mascare-

nhas», e mulher Maria Tomaz

Vieira, lavradores, moradores no

no logar da Granja de Cima, fre-

ghezia da Oliveirinha, e imposto

nas seguintes propriedades per-

tencentes-aos referidos emphyteu-

tas :

Um predio de casas,? sido e

pertences, site no Lambique, do

logar da Granja de Cima, limite

da freguezia da Oliveirinha;

Um. predio de casas terreas e

pertences sito na" rua dos Melões,

do mesmo limite, do qual é usu-

fructuaria vitalícia Maria José da

Encarnação, viuva de José dos

Portais, da rua dos Meiões da

    

   

 

 

Um predio e pertences. no sitio

do Vale da Cana, de mesmo li-

mite;

Um predio que se compõe de

duas leiras de mato e pinheiros e

pertences, no sitio das Ladeiras

do Besc, do mesmo limite:

Uma terra lavradia e pertences

no sitio Vale da Cana, de mesmo

limite. Este dominio directo foi

avaliado em quatro centos noven-

ta e tres escudos e quinze con-

tavos.

' N 176

Opdorniuio directo que se com-

põe de um tõro de oitenta e dois

litros e meio de milho, sete litros

e meio de trigo, uma galinha e

meio frango, com o laudemio de

oito—-—um pelas transmissões, pago

anualmente aos executados por os

emphyteutas José Marques Dias,

«o ltlascarenhas», e mulher Maria

l'omaz Vieira, moradores na Gran-

ja de Cima, treguezia da Olive-iri-

uha, e imposto no praso abaixo

descripto. Dentro deste. praso

acham—se os seguintes tzaiseiros,

de quem aqueles José Marques

Dias e mulher cobrem as respe-

ctivas pensões :

Antonio Dias Lopes e mulher

Rosa da Silva, da Granja de Ci-

ma, que estao de posse de canas

e aid“; Ricardo Correa e mulher

Maria de Jesus, da Granja de Ci-

ma, que estão de posse de casas

termas: Joaquim de Almeida e

mulher Emilia Carvalho, de Gran-

ja de Cima, que estao de posse de

casas e sido; Carlota Joaquina,

viuva, da Granja de Cima, que

esta de posse de casas e sido;

Luiz da Silva Varoiro e mulher

Mariana Ferreira, da Granja de

Cima que estão de posse de uma

taxa de terra law-adia;

Maria da Ana, solteira, da

Granja de Cima, que possue Causas

e sido ; '

Maria Bailõa, solteira, da rua

dos Meiões da ()liveirinlm, Rosa-

lina Bailõa, solteira, e Antonio

Bailão e mulher, da Granja de Cd-

ma, que estão possuindo uma taxa»

de terra.

Todo este praso compõe-se hoje

de varias casas, aidos, terrenos

lavradios e demais pertences e é

situado no logar da Granja de Ci-

ma, limite da Oliveirinha. Este

dominio directo foi avaliado em

trezentos vinte e dois escudos e

quarenta e dois centavos.

N.“ 177

O domínio directo que se com-

põe de um tóro de onze litros e

vinte e cinco centilitros de trigo,

com o laudemio de oito—um pe-

las transmissões, que anualmente

pagam aos executados os emphy-

tentas José Lopes Grilo e mulher

Rosa Fernandes, moradores na

Costa de Valado, e imposto na

seguinte propriedade pertencente

aos referidos emphyteutas :

Uma terra lavradia e pertences

no sítio da Quinta Nova, limite do

logar da Costa de Valado. Este

dominio directo foi avaliado em

quarenta e nove escudos e trinta

centavos.

N.º 178

() dominio directo que se com-

põe de um tem de quarenta e

cinco litros de trigo e doze

centavos em dinheiro, com o

laudemio de oito—um pelas trans-

missões, que anualmente pagam

aos executados os emphyteutas Al-

bino Martins Pereira, e mulher

morador no logar da Costa do Va-

lado, e imposto nas seguintes

propriedades pertencentes aos re-

feridos emphyteutas :

Uma terra lavradia e perten-

cas no sítio da' Quinta Nova, li-

mito do logar da Costa do Vala-

de: e

Uma terra lavradia e perten—

ces no. mesmo logar da Costa de

Valado. Este dominio directo foi

avaliado! em cento trinta ' e oito

escudos e vinte centavos. — no mesmo limite; :

N.º 179

O dominio directo que se com-

põe de um foro de trinta e tres

litros e setenta e cinco centilitros

de trigo,e tres centavos em dinhei-

_ro,ocom o laudemio de oito—

um pelas transmissões, que anual-

mente paga aos executados o

emphyteula Antonio Francisco

Aguedo. já falecido. que foi mo,-

rador no logar da. Costa do Vu-

lade, hoje repreSentado por seus

filhos José Francisco Agueda, da

Costa, Maria, casada com Joaquim

dos Santos Massa, moradores em

Mamodeiro, Luiza ,casatlu com Anto-

nio Cantoneiro. moradores em Es—

gueira, e Manuel Francisco Ague-

do, da Costa. o imposto nas se-

guintes propriedades pertencentes

aos referidos emphyteutas :

Uma propriedade no Braga],

limite da. Oliveirinlm, com todas

as suas pertences: e

Um predio chamado a Fazenda

do Tosta. no mesmo limite,

com todas as suas pertences. Este

dmninio directo foi avaliado em

sessenta e, cinco escudos «— seten-

ta e cinco centavos.

N.“ 181

O domínio directo que se com-

põe de um fino de tres centavos em

dinheiro e vinte ;; seis litros

quarenta e oito mil quatro centos

trinta e sete ceutimililitros de

trigo, com o laudemio de oito——

um pelas transmissões. que anual-

mente paga aos executados o em—

phyteuta José Peralta Novo, «o

Aguedo», já. falecido, que foi me—

rador na Costa de Valado, e ho-

je representado por seus filhos

Joana Peralta, casada com Ma-

nuel Genie, «o Sapateiro», ou

Manuel dos Santos Genie, umra-

dores na Costa do Valade, João

Peralta. casado, morador na Es-

trada que vai da Costa do Valade

para a Granja, e Manuel Peralta,

casado com Maria Luiza de Oli-

veira, morador no logar da

Presa, da freguezia da Gloria,

e imposto nas seguintes prepric-

dades pertencentes aos referidos

emphyteutas:

Metade de um mato. pinhal o

ribeiro, com todas as suas per-

tences, no sitio do Bracal, limite

da. Oliveirinha; e

Uma torra-e pertences no mes-

mo sitio do Bracal. Este dominio

directo foi avaliado em cento e

quatro escudos e setenta e cinco

centavos.

Nº 182

() dominio directo que se com-

põe de um tem de duzentos e dez

litros de trigo, com o laudemio

de oito—um pelas transmissões,

que anualmente pagam aos exe-

cutados os emphyteutas Manuel

Nunes de Oliveira Sobreiro e es—

posa 1). Maria Candida Soares

Sobreiro, do logar da Costa de

Valado, eleja lalecido, hoje re-

presentado por sua viuva e pe-

lo filho o Doutor José Rodrigues

Sobreiro, do mesure logar, e im-

posto nas seguintes propriedades

pertencentes aos referidos emphy-

tentas:

Uma terra lavradia, mato e ri-

beiro e pertences, sito no logar

da Costa do Valado, limite da

Oliveirinha;

Um predio de brejo, no sitio

do Bracal, Quinta do Síndico, do

mesmo limite:

Uma vinha que é hoje terra

lavradia, no sitio do ltapadouro,

do mesmo limite;

Uma terra lavradin, compra-

da a Domingos Luiz Alves, no

mesmo limite; . ,

Duas loiras de terra lain'adia,

no sitio do Rapadouro, domes—

lno limite;

Um pinhal, mato, e terreno

lavradio e pertences, no mesmo

sitio do Bapadouro;

Predio de terra lavradia com-

prado aos herdeiros do Alferes,

da. Costa;

Umas casas, sido e pertences

 

  

       

     

  
  

  

gnintes propriedades perten—

Uma. terra lavradia o perten-

ças, no mesmo limite:

Uma loira de mato e porten—

ças, no sitio da Tapadinha, do

mesmo limite:

Um predio e pertences no si-

tio do .Vale da Cana, de mesmo

limite. Todos estes predios, ex-

cepto o primeiro, formam hoje

um so, que t' uma quinta que se

compõe de casa assohradada, ce-

leiro, ahegoaria, casas de casei-

ros, pomar, terra. lavradia, vi-

nhas. rilwiros, praias de arroz,

pinhal o mais pertences, sita no

dito lugar da Costa de Valado. E

finalmente um predio no sitio do

Bracal, do mesmo limite. Este

dominio directo foi avaliado em

sete contos e cincoenta e seis es-

cutlos.

N." 183

() dominio directo que se com-

põe de um tiro de vinte e dois

litros e mvio de trigo. com «) lau-

demio de oito—um pelas trans—

missões. que ammlmentc pagam

aos executados o emphyteuta João

Gonçalves da Fonte, casado com

Emilia Vieira, como repre-

sentante de seu pac o falecido

Feleciuno Gonçalves da. Fonte,

residente no logar de Mamodeiro,

o imposto na seguinte propriedade

pertencente ao referido emphy-

tenta:

Um predio com suas perten-

cas site no limite da Freguezia da

()livcirinha. Este dominio directo

foi avaliado em oitenta e um os—

cudos.

N.“ 189")

( ) dominio directo que eo

(301an de um tõro de trinta li—

tros de trigo e oito centavos em

dinheiro, com o laudemio do

oito—nm pelas transmissões, que

anualmente pagam aos executa—

dos os emphytentas José Martins

Carrancho e mulher, Rosa Pe-

dreira, ile logar da Povos do Va-

lado, e imposto na seguinte pro-

priedade pertencente aos referidos

emphyteutas :

Uma terra. lavmdia com suas

pertences no sitio do Raso, li-

unte da Hliveirinlia. Este dmninio

directo foi avaliado em cento e

doze escudos e oitenta centavos.

N." 186

O domínio directo que se

compõe de um têm de vinte

litros scis contos e vinte e cin-

co mililitros de trigoe treze li-

tros cento e vinte e cinco mi—

lilitros de milho, e dois centa—

vos e meio em dinheiro, com o ,

laudemio de oito—um pelas

transmissões, que anualmente

pagam aos eiiecutados os em—

phyteutas Antonio Caetano

Moleiro e mulher, que foram

da Granja, hoje representados

pelo Manuel Varréga, casado

com Alexandrina de Jesos, moleiro,

morador no logar da Quinta

do Picado, e imposto nas se-

centes aos referidos emphyteu-

tas:

Uma terra lavradia, mato,

pinhal e pertences, no sitio do

Cabêço da Granja, limite da

Oliveirinha; e

Um predio no sitio do Raso

do mesmo limite. Este domí—

nio directo foi avaliado em

cento trinta e nove escudos ,e

quarenta e sete centavos.

N.º 187

O domínio directo que se

compõe de um fôro de setenta

e cinco litros e noventa e trez

centilitros de trigo, e trez quar—

tos de uma galinha, como lau-

demio dc oitoum pelas trans—

missões, que anualmente pa-

gam aos executados os emphy—

tentas Manuel dos Santos Cou-

tinho, divorciado, residente ernVi—

larinho e Manuel Loureiro, casado

comAna dos Santos, a Reitero, do

logar da Costa de Valado, co—

mo representantes de Manoel -

dos Santos Coutinho, falecido

e imposto na seguinte proprie-
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), co—

]noel

acido

prie-

dade pertencente ao» referidosL

cmph)tenta»:

Tre/ quarta» parte.» de um

predio que foi de .losétravei—

ro, da (avadinha, e saiu) no li

mite Lla ()lit eirinha l .»te do-

minio directo foi avaliado em

duzentos noventa e sei» es-

cudos e oitenta e nove centavos.

N.º188

O dominio directo que se

compõe de um lôrn de qn)tnr—

ze litros e seiscentos e vinte e

cinco decimililitros Lie tri_”O, e

quatro centavos em LliuliL-ir,r)

Com () laudomiode oito um pela.»

transmissões, que anualmente

paga aos exucutadoso ernplry

tenta Manoel da Silva Vareiro,

viuvo, Lio logar Lia (L)»ta de

Valade, e imposto na seguinte

propriedade pertencente ao re—

lerido emph. tenta:

A quinta parte de uma ter-

. ra lavradia com sua» perten—

ças, sita na Leira da Casa, li-

mite da Co»ta de ValaLle. Este

dominio direLto loi avaliado

compõe de um foro de qua-

renta e quatro litrL)» sei.» mil

duzentos e Lir)Loenta centimili—

litro» Lietrigr) e dei» e»LuLlL).» »e-

tL: Lentavo» L tt'rcl'.) em dinheiro,

Ler .) lan iemio Lle oito—un)

pela,» transmi»»õe», que anual-

mente pagam ao» eieLutedos

o» e: nphyteutu» Joaquin) Viei—

ra Diniz, vruvo de Maria Si—

mões “.rLIail e L).» filho» Lle.»tL,)

como seus representantes,

José, Ann., Terczae Joana Vieira

Diniz, solteiras. da Oliveirinha e

Rosa Vieira Diniz casada ton)

Jose (rentes Pombo, moradore» na

Feira da tiliveninlra, e impostor

nas seguintes propriedades per-

tencentes aos referidos ernpltv-

tentas:

Uni predio de casa» aldo

lavr:rdio (: pertença», no sitio

do Aido do MôLhr), limite da

Oliveirinha;

Uma vinha e pertença», com

ribeiro, no sitio do Vele da

Granja, do mesmo limite;

A quarta parte de um pre

dio no Chão de Marinha.» ou

em cincoenta e doi» escudos e Braçal. do mesmo limite Este

oito centavos.

N.º189

dominio directo foi avaliado

em duzentos e oitenta e trez

escudos e noventa e e'inro centa-

0 dominio directo qrre .»e v.cs

  

  

  

      
          

        

      

          

     

     

  

MAQlllNAS lili COSTURA

 

RANDE de

C'-LETES

réis. com mola chaves e bomba.

As MOTOCICLETES

triunfo do circuito do Minho.

niçõee onde teem concorrido

   

MOTOCICLETES

 

AUTOMOVEIS

 

osito de MO't'OCIC—LETES WVanderer, BICI—

oerner )) outras marcas n começar em “213000

MAQUINAS FALANTES E DistUS. Maquinas Ll). costura e de os

crever da fabrica Wanderer. Todos os acessorios para as mesmas.

Oficina de concertos e eraraçGes rapidas L garantidas. (image para

reparações e perrroita dL automoveis. OIC'OS e gazolinn.

Alogner de biLicletas motmieletes e automoveis.

Grande thposito de calçado em todas as com.» L qualidades Alfaia—

taria. aonde se executa toda ri obra para homem errlrora) ):reançue

celebrou gabões de Aveiro )) sobretudos da moda.

Agente de automoveis “Clinton., ) “llnrrnq,

Wanderer foram a)» que tiveram o grande

As BICICLETAS Woerncr tee-rn sido prerrrindas err todas o.» expo-

Podem ser procurados em todos as feiras do 15,

em Santo Amaro, (R. do Calçado)

nn ttltttltlts n nn) tt.“ _

   
BICICLETEÉ

MAQUINAS nr rscnnn

 

ºvar   

liver lrlrtr'nl Petrini

SECÇÃO DE AGRlCULTURA

Rua Vasco da Gama, 1 a 13

Avenida das Côrtes, 47 a 49

LISBOA

Completo sortimento de charrº-nas para toda a qualidade

'de. lavoura, terreno ou força.

Rel/ras de ferro especial temperado ou aço. Grande deposi—

to de peças de sobrecelente, moldadas mecanicamente, para

completa garantia de ajustamento. Preços e qualidades sem

competencia alguma, devido ao que se acha largamente espa-

lhado o nosso material por todo o país.

Importação direta de todos os aparelhos da melhor repu-

tação conhecida para a nossa agricultura, como: cez'jêíras sim-

ples ou atadeiras, gatlunlreíra.», 7'e.»«pigculr)re.»-, descaloladores,

taram»), eseolhedores de semente, erUin'dader'ras para força.

manual, e gado ou a vnpôr, brm'zbas para poço, rega ou trast'ega

de vinho, azeite etc. Automoveis economicos, de 1.ª qualidade.

Remate-sq) quem pedir catalogos-. informaçoes ou orga-

mento», escrevendo para

Rua Vasco da Gama, 1 a 13—

Lisboa

Avenida) das Brites, 47 n 49 

   

       

     

   
   

   

   

 

Al
,lBFRDADE '

Nº 190

() dominio directo que .»e

Lompõe de um furo de trinta

e »ci» litro.» nove mil trezento»

»L-thzrrtr L- Linco centimililitros

de trigo, e sei.» Leutavc)» emeio

em dinhLir.) Lom 0 lmrdemio

de nit-)——um leLr» transmis-

.»00», que anualmente partam

aos exeLutado», L)» emphyteu—

ta» Rºsa Gazôla, viuva de

Joaquim Dias Lope», morado—

ra no Largo da Feira l) Uli-

veirinha, e 0.» [iii L).» deste, LL)—

mL) SC) » leg ri.» representante»,

Marra de Jesu» (ia/,()la, »olteira

Manoel Dia» Lopes e Rosa de

Jesu» Gazôla, timbenr soltei-

ro». vivendo todos com a mãe,

e imposto na» seªttintc» pro—

priedades pertenL entL.» aos re-

leridr)» enrphyteuta» :

Uma propriedade no sitio do

Braçal, no limite da Oliveiri-

nha; e a quarta parte de uma

terra lavradia e brejo no mes—

mo sitio do Braçal Este Llo—

minio directo toi avaliado em

cento trinta e trez escudos e oi-

tenta e seis centavos

N,O 193

() dominio directo que se com- nao constam do processo,

' “*)ieieletieddoio

* lllllllll lini)
Dinheiro

Ila para compra do pro-

prledades, ipoléoas,

consignações de rendi-

mentos, usufrutos, etc.

RAPIDEZ NAS TRANSAÇÓES

Casanova da Fonseca

R. da Assunção, 67—2.º

(E)»QUINA DA RUA AUGUSTA)

LISBOA

TELEFONE 3418

Cartões de visita

Com perfeição e rapidez, i'm-

pr-z'mem-se nesta tipografia por

preço.»- )nodicos.

  

  

põe de um tem de quinze litros

de trigo, com o lautlernio de oito

——urrr pela» transmissões, que

r-tnrrnlrrrerrte pagam aos executa—

do.» os enrplryteutds Agostinho da

Silrn, time de Maria da) SiliLt,

e L)» representante.» desta, seus

lillros Julio da Silva casado com

Maria Ferreira, Maria da Sil)".

casada com Sebastián Rodrigues

da Conceição e os netos Clemente

Rodrigues pubere. )) Maria. da,

Silva., irupubera representados po-

lL) pao José Rodrigues viuvo

)) imposto na seguinte proprie-

dade pertencente ao.» referidos

emplryteutas:

Urna terra lavradia e perten-

ça.» no sitio do Chão de Marinhas,

limite da ()liveirinha. Este domi—

nio directo foi avaliado em citroo-

ente e quatro escudos. Todos os—

tes predios foreiros sào glebas do

[MMO da Oliveirinha, descripto

na conservatoria desta comarca.

sob o rrrurrero sete mil quatrocen-

tos setenta e novo, e folhas cento

e setenta )erso, do Livro-B-vinte

e trez.

N.º 194

A restante parte do refe-

cujos ernphyteutas

oque

ride preso

 

“(”)Kr

Praça do (omercio

avance

Esta casa tem ii venda pão de

primeira qualidade, bem como pão

espanhol, dôce bijou abiscoitado, e

para diabetims. De tarde, as delicia

sas padas.

lonipleto sortimento de bolacha

das principaes fabricas da capital

massas alimentícias. arroz, chá de

diversas qualidades, assucarcs, este-

r-irras. vinhos finos.

Café. especialidade desta casa,

a 720 e 600 réis o kilo.
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ou 23 de cada mez.

aos agentes

%

%%
%

É

%

oooooooooooooo

 

AGENTES EM LISBOA:

HENRY BUBNHY & 6.“

Madeira, Pará o Manáos

Paquete» regulares duas vezes por mez nos dias 4. e 21

Maranhão, Ceará e Pornahyba

Serviço regular mensal entre 23 e 25 de cada mez.

Paranaguá, Desterro, Rio Grande do Sul,

Pelotas e Porto Alegre

Saída de 2 on 3 paquetes por mar.

—Todos estes ptr-quotes dispõem de magnill-

cas acomodações para. passageiros de 1.“

sendo o tratamento de primeira ordem, comida á. portu-

gueza, vinho a todas as refeições, medico, etc., etc.

Para passagens, etc., pedir informações

HenryBurnay&0.“

Rua dos Fanquezros,10——LISBOA

llllllillllll-tllllllllil—lrlllll

e 3.ª classe,

Telefone 172

ªmooo—comos

de Joana da Silva, todos morado-

res na freguezia da 'v'na

foi avaliado em seis mile trezen-

tos escudos.

Nesta arrematação não entrou)

a» seguinte» glebas, que teram

desanexada.» do praZo Lonstituin-

do hoje predios distirrLtL)», torno

consta dos antes: as glebas des-

eriptas na Conservatoria desta co-

marca sebos numeros; dez mil

sei.» centos sessenta e seis a folha.»

cento e setenta verso do Livro—

B—trinta e um, e vinte e rm mil

quinhentos e onze a vinteeum

mil quinhentos e trinta. desde to—

lhas dezoito até folhas vintee sete

verso do Livro—B—cinteenta e

nove, e mais aquelas donde provem

os predios deseriptos na mesma

conservatoria sob os seguintes nu—

meros: quinze mil quinhentos no-

venta e seis; quinze mil quinhen-

tos noventa e sete; quinze mil qui—

nhentos noventa e oito; quinze mil

quinhentos noventa e nove: quinze

mil e seiscentos; quinzernil seis-

centos e um; e quinze mil seiscen-

tos e dois, desde folhas quarenta

e cinco verso a folhas quarenta e

oito verso, do lino B quarenta e

quatro. Numeros dezessete mil

quatro centos sessenta e cinco, a fo-

lhas cento oitenta e quatro do livro

B quarenta e oito; Llezesete mil seis

(entos vinte e quatro, LL folhas ses-

»enta (: quatro verso, do livro B

quarentae nove; dezesete mil seis

 

Bandeira

 

centos noventa. e oito, a
folha

sceu-

to e uma verso do livro B quarenta

e nove; dezenove rnil quatro centos

setenta e oito, a folhas cento noven-

ta e cinco verso. do livro B cineoen—

ta e tres; e vinte mil sete centos se—

tenta o oito a folhas quarenta e nove

verso do livro B eincoenta e sete.

Para os devidos efeitos se de

clara que, em virtude do requeri—

do no processo, .) arrematação

abrange os foro.» venLidos e não

pagos e todos os dentais direitos

inherentes ao dominio directo.

Todas as despesas da praça

serao por conta do arrematante, ?)

a. contribuição de registo será pa-

ga nos termos da lei. Pelo pre-

sente sLio citadas todaseequais-

quer pessoas incertas que se jul—

guem interessadas na aludida

arrematação, para virem deduzir

os seus direitos, nos termos da lei,

sob pena)de revelia.

Aveirt.) 15 de julho de 1913.

Verifiquei:

O Juiz de Direito,

Regalão.

" eserivao de 4ª oficio,

João Luiz Flamengo.

“A hibendadc”

vende--se

Em Lisboa, na Tabacaria

Monaco, ao Rocio;

 

 

de milho

Ribatcio

0 que ha de melhor no genero pa—

ra alimento de bois de trabalho e vacas

de leite.

Vende—se enfardado, por vvagons

completos ou em pequenas quantidades

não inferioses a 40 fardos.

Pedidos a

José de Vasconcelos

camará,

Into nutrient

Barbados e enxerto das castas

mais produtivas e resistentes, en—

xertos de pereira de excelentes

qualidades.

Vende:—Manuel Rodrigues Pe-

reira—REQUEIXO.

A cura rapida da

ANEMIA, C' OROSB, PBBRBS

PALUSTRES OU

SBZÓBS,

obtem-se com |.

,Quinnrrheninn

e consideraveis melhoras na TUBBRCU-

LOS“.

No CONVALESCBNÇA da maior

parte dos doenças é insubstituível.

Em poucos dias de tratamento cons-

tata-ee amnmto de peso, de apetite e recu-

peramto de forças

Não produz perturbações ganho-intes—

atines como sucede com os outros tonicoa.

  

 

Premiada uns Exposições de

Londreo,Parln,Romn,Anve1-s e

Genova com 5 grandes premios e

5 medalhas de ouro.

No. de Barcelona—membro do

juri—aa mais altas recompensas.

Frasco 810 réis.

A“ venda nas boas farmacias do paiz

e colonias.

Depositos: AVEIRO—Farmacia. Reis;

ANADLA—Farmscia Maia etc., etc.

De osito geral: LISBOA—Fªrmacia

Gama. alçado da Estrela. 118.

E GRIPE curam-se

Tosses rapidamente com o

1;xaãrope Gama de creosota lato-fosfat-

o.

 

Frasco 610 réis

Depositos : os mesmos da Quinet—rhe-

nina.

 
Ricardo da Cruz

Bento

Praça do Peixe

AVEIRO

Estabelecimento de mercearia,

azeite, bolachâs, vinhos finos e de

meza.

Unico depositario dos cotões

americanos marca MILLS e EXTRA,

proprios para velas de barcos.

Licores, xaropes e aguardente.

Papelaria, objectos de escritorio e di-

versas meudezas. Breu preto, louro

e cru. Utensílios para tamanhºs de

barcos. Cordeame e poleame.

quimicos, compostos

e organicos

Sulfato de cobre puro de 9.9 a

100 ºr,.

Enxofre e [tar de mafra.

Arames lisos zincadas.

VENDAS POR JUNTO E A RETALHO

 

Remetem-se tabelas de preços.

 

Depositos em Quintas e Mamodeiro

Virgilio S. Batola

Mamodeitro

 

() Almanaque de

«A Liberdade» e lua-—

nual do Viajante no

distrito de Aveiro en-

contra-se á venda em

multas livrarias do

palz.
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Leiam

lle o_rolundis

Erl'oordioorioromance do comboio

original do Eduardo de Aguilar

:: consagrado ao insigno Estadis-

lo dr. Afonso Costa

——-—I'*- -

De pro/'umlía', & um soberbo traballio

lit-muio. um dos romances mais vibrantes

que se tem escrito ou: língua pariu—'não)»:

Prende a atenção. Deleita o espi-

rito. Entusiasma, Scenas bri-

lhantlsslmas personagens

admiravcis.

lm grosso volume em grande [oriun—

to 500 reis, zi cobrança mais50 reis.

Impor-Irmfissªimn— O proriulo liquinlu

do romance De profundo: será ol'cmcido ao

insigne Estsilisla dr. Afonso ( osts, para

que s. ex.;[ o entregue à Tutoria «I:: Infan-

cia. uma instituição patriotica «lo que li. um

dos fundadores.

Essa importancia ser:: acurupnnlwia

ole um luxuoso album ou: pergaminho

mantendo os nouns :: residencias ile lodos

aqueles que. cheios do dornhulo palrioiis—

um (: demonstrando espiritos verdadeira—

mente liberais, adquirmu :. De Profundis.

que .E, um terrível golpe atirado no josuiiis—

mo.

De todos Os nomes que honrou: osso

album. será feito & publicidu—lu' nos jornais

mais lírios «la capital.

Todos os pedidas :,lu Ih; Profundis

i'l'vdeu: ser feitos £: rvdacçãn de .l l'u: rir:

Instrução. Praça do Rio «lc Janeiro. T>.

rlolrão—Iásboa. ou ao depositnrio do ro-

mance 0 ::x.""' sr. Temlnro Pombº conim-

cido o conceituado nomo-.rciante com escri—

lviorio na Rua do Arco «lo Bandeira. 92. 2. "

Noriel:__olioloo

Produtos desta casa :: vender

em Aveiro :

Extrato de malte, em pó, Cho-

colate com aveia, marca Camilo

branco; Café de cevada, Farinha

de Nestlé, Alpina,, Bledine, Aveia,

Gerada e Arroz. Massas alímenu
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Em Oliveira de Azemeis:

Aniuuio .lusí— iª'ulMIL'llzl. .i l. liuul rins

oi:: l'fll'i'ulllu.

E; :: Lomba):

ticios para reg-imm:. Bolachas.

.oic.

Alberto joão Rosa

dI-iA. Rio:: Direita:. .",B- B

flVEÍBã)

Anuncio

   

 

  

 

AUBEÉDÁÓ

Jornal llogioilioooo [loloooroiico

AVEFRO

DÍ)“r:'4'h'—ALBERT0 SOUTO

 

   

Lirruriu lªund-

r.: him" illuu :lolluloi. .]itNlll-

trurs & ().“ :liun do Url:“.o) liili'l'aliii

Ailluuil & C.” (Flii—culo). Murici—:o

&? Franco “(Travessu (lc, b“ l)0lili|lg(|s)

5% Tabacaria Monaco (Rocio:

Em Braga: (“luz & C.".

lhorme do Carvalho.

  

Nada mª publica. refiro-"nie (: vi—

al:: particular do ciilsilão.

Não eu devolvem nutografus.

:

(lui—

    

  

  
   

  

 

Não N' [WPÍfíl Cnlnl)01'ª*ã0 fl“X :”)
um qn l'eªu: sete anos.'l'rol):llnnn _ . . º l ;*5-

t ' “ªº Nuª Pªdulª; , ' No Porto: Lelo &. irmão [Uar-

lnam :: são muito mansos. A sua No.. .»:- publicam lulonuaçôcs Rªf
unonimns. molitas) Lopes & 0.“ (Rua «lo Aluno—

ASSLNA'ITRAS

v
ª
z
-
:

's
.

a
;

côr (» :asiuulm—oScuro. «lo peitos da). J. (Im—eim da Silva (Largo dos

"
)

largos (: caldos. Uluiros regulares -P0rtugnl, Espanlm :) Com—m: ;*á' Loros), Magalhães & Moniz (Largo
. ,, nº.) .

o bem postos; de largo boy) o ten- & Pºm-(l'ªªª'ªmUU :- 545— dos Loras).
- " A n- ......... rms ==“?! .

«lo «le altura um moto-:: (: «incoen- :'Snmcsh“, ?oo réis: WWW., fºi Em Cºlmbl'ª F- llªllçil

tn. Quando não como ou não Íl'i-L- , 5501358: flvulªº- ªºléiªâ º'ª'Hº &? Amªdº (Ruª V'Sººuªlº dª lª'/«l 'J-

_ l' 'l . . ' ' 7.30 e I,)cenravus.) &? Moura: Marques (li.:u: Visi'ouilv du
hªri Id.-, kelld'be. , Brazil (“lllflt'k'la fun,.) EX:) LU?) .
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Vendo-se tmnluem um cavalo de ºutrº-< l'aiz'ªª (lª

  
Lobo)-dude:

_ _ ' . - _ . Umão Pro.—rlznl. . . 233“) 1'0'15' - <% 0 Almanaque dª

tIOS dllºb, "lªilª”, (Hilda: Gm niilndr- ((*obrança ªdpanhiula) ;*; (endo-sc aind-d' em varios l'rSlúllJl'iG'

(la: :: sem ensino, de côr custanho- iá: ANUNClos "( :iuroutos do Albergaria—::-Velha,

- .. ' %%. Linhª ---------- Mªis ": Anadia. E:)inlio. rizo-ira V. fiz:olam, bem (uiªºixldº, moilmdo um É “um WMMWW » “Ammª :“? ' , si , » a: :,l ,

meiro :: ciumenta. "335 tração. '» ““ªr ªtº" *

(.)uom pretender dirija-s:- a, Jo- ">e? illiilnl'illl l? lllllllllllilll'iiiãll É * *
, « . . (ª, 3 * o _. , -_

se Rodrigues Pardiulm, «lo Sumo- ºãfª P- r .,)(XEÉW w " ªlmª'lªCI'lº- dª A 'A

I _ ' .. |_ ,_ ._ . |. _ 3 Mcr! 'M— -17]3“j'ª“. ,) . & herdade-: custa apenas 800
7.0 :o, negue/.::: (:, nem, no (15 'Em [mans-1. (nulm' réis

à .

(abertas todos os dias «las 21 às

' “14 horas/')

lliioiooo l'ipooroliooo

P. Luiz Cipriano :: R. dos Tr!—

mres —-r:': (Ir) ('iuín,

(short-::.»; todos os dias uteis das ª.

' ás 1!) horas)

Impressão & vapor

mtooo o.oowroozs

Dito de Aveiro

Sonoro looolo:
Agua de Lombadas.

Agua de Nlolgago.
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Aguª dªs Pªdrªº Sªlgª' _»idynin/igtrqdor lj Assuntos forenses._—comcl— :;

das—«Penedo. . Ru: DA CUNHA m Cos'rA & ciais e civis fil?

| Agua das Pedras Snlgu- 7 (“WWW “.ªº/' &? Úºffffkª'“ w ;;Z &? >. ' “

_'das I) Fumando. 71?— JN”l'biencai? 3i : ágiº-):; 53% º ªº“ 5

! 'l'rstu. (l:.: quaisquer pretençõr—s .

m:: repartições publicas. lcgalisução ,

«lc documentos etc.

Agua de 1Mago—Fonte Vi-

(lego.

Agna de 1Mago—Sabrosa

oilgua de 1Mago—('ampi—

:llmoooouo do “A mouro,,
O Manual do Viajante no Distri-

L0 de Aveiro e Almanaque da LJ—

bwdade vende—so nos seuuintes es—

tabelooimontoS:

Em Aveiro: Bernaldo Souza

Torres (aos Arcos) João Vieira «la

(unha (Rm: Direita) Pompilio Rà-

tolu (Avenida Bento do Moura).

Em Agueda: Cris:: Castelli).

Em Ovar: Francisco do, M::-

ESl'ltlTOHIO -- tua ele Manuel

Firmino. u.“ In.—Aveiro.

hoAgna de Entre-os-Rios. (Aberto todos os dias

das 10 ás 16 horas)

ª
“

l)“,
ric—ªªaªi—lí íiii' ªiªi-"3 «fºi;Só naFarmacia, (imoral

oouoooo oiro: & oooo
Rua dos Mercadores

AVEIRO

«A DIBERDHDE»

vende-so

tos.
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pmzo-Anmºicnna. Charing, Cross-Ronrl.
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RENATO FRANCO

 

' A A-

]l)):ls'mlz'os (lu, mia local

93999 50 centavo-oa

A' vomlu na Taba,—

caria ][ :: v to 11 oz ::. nos

Arcos.

Edilor==liorooolo loiros

AVEIRO

MiBEIRllS
FornecmnSiª ::::uloirus mn lions

liriomliríms p::ru qualque-r .:l):..: mn

construção. lla tmulmm lnuliu p::-

ru, vendo: .

Perdidos n

MiNIlEl lillllllS llllllllll
Vale Mnior—Albçi."—z.:—Vul lm

Vila Nova de Fuzos

& LIBERDADE

vende-se '.

Em Londres, na Lilmriu

HispanoAmericana,

Cross-Road, 134;

Em Paris,om todos as tulio.-

(znrins +) quíosquos fornecidos pela:

agencia do jornais internaouionuis

, de Corbaty Frércs nos quiosqups

E", L 031,RES. H,,- U,),.,,,_,-a' ”by dos boulevnrds (los C:).pncinos, (lis

Italiens, (lc: Montumrtre, oie.

 

executam-se em todos os generos

NA

ograii

 

ranços EXCESSIoNAES PARA os anonimos

IN) COMERCIO
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Womowmohoolmm
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0,th suas assinaturas,

Trabãílios típograíicos

 

gaga
valo s:: turno,::.i ou:: [lª.“:mio

inlnniu. mu: quintal. .uvolos de

lrm'in :— puco.

Nónio reilarçrio se diz.

ADVOGADO

Juan) lv'moirri (iouws, profes-

sor oforlivo (lo Licor: de Aveiro, e

antigo (timogo da Só de Viznu,

abriu o seu escritorio de :ulvogmlo

na mao «la Revolução, n.0 3, Lº

andar-r (antiga Avauirlu Conde de

Agumlu).

Leitões

Cruzunimrto «l.:

javali

Vandoni-sr: 4 msnis a, 10:000

_leis ::,zulu um.—Falar ('um Zoio.-

:iuo Borges—A Vlilllil).

Turistes !

O unico manual do

viajante- no distrito

do Aveiro 4", o, Alma-

naque- (la Liberdade.

Está posto á venda.

Preço 300 réis.

Expediente

.los srs. assinantes

& quem em carta ou-

viámos os recibos de

e'

que nos hmiam sidº“|

devolvidos quando da

cobrança feita pelo

correio, rogunlos-lho

a llnoza de manda-

rom satisfazerassuas

ilnportanciàs,

 

Borksrhire ()

   

dªAblBERDADE

montada com magnifico "material estrangeiro e escolhido entre as ultimas novidades.

Fáiuras, memoraíiilons,"oartõos, relatorios, manilestos, anuncios etc., etc.

 


