1674, janeiro, 12, Lisboa a 1674, maio, 18, Lisboa – Petição do marquês da Fronteira sobre o chão que aforou ao
Senado da Câmara defronte da sua porta na Marinha do Sal, junto à Ribeira do peixe.
Cota: Foros da freguesia de S. João da Praça: processos de aforamentos e reconhecimentos de prazos (1536-1877),
f. 1 a 5v.28
S. João da Praça

petição do Marque de fronteira sobre o cham que aforou ao Senado da Camera defronte da sua portta na marinha
de sal junto a RyBeira do peiche
em uintena

foro 200		

Aforamento no Liuro 15 a f. 134

[f. 2.] Diz o Marquez de Fronteira que por não hauer nas suas cassas em que vive a São João da Praça sitio
conveniente para nelle se haver de fazer hua casa pera palheiro sem o Risco de algum incendio, Ordenou se
alugassem para esse effeito huas logeas que estão misticas as suas mesmas casas E Rodeadas de vizinhança em
hua Rua de toda a passagem, E por este Respeito occasionadas a hũa desgraça que a succeder sera em gravíssimo
dano das mesmas casas delle supplicante e de todos os moradores daquella freguesia, E ainda da mesma igreja; E
este danno e Receyo se pode evitar com o Senado auer por bem de lhe mandar aforar aquella distancia de terra,
que for Necessaria junto a marinha que fica defronte das ditas suas cazas, que não he de prejuizo a ninguem e com
isto se fica evitando o perigo E receyo, em que todos estão
29

Pede a vossa senhoria que mandando faser a vistoria necessaria assi do perigo a que tudo esta exposto
por qualquer incendio no caso de o poder haver E na pasajem aonde elle Marquez determina mandar fazer o
palheiro necessario que he livre E de nenhum impedimento lhe fação merce de lhe mandar aforar o sitio necessario
					E Recebera Merce

O Senado quer fazer vistoria. Lixboa a 12 de janeiro de 674
[assinado:] Várias rubricas
[assinado:] Manoel yorge

[assinado:] Antonio lourenco

28
29

Os fólios 4 a 5v. encontram-se em branco.
O fólio 1v. encontra-se em branco.
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[f. 1v.] gregorio luis Medidor das obras da sidade fuy Em companhia do senado hum Manoel de melo Vreador
do pilouro das obras E asi com todo o senado Vreadores E misteres E procuradores da sidade E João moreira
Escriuão do tombo Ver E medir o chão que o suplicante pede E a petisão defronte das suas cazas e tem o dito chão
de comprido sincoenta E duas Varas E de largo tem a banda do poente oito Varas E no meio tem sete Varas E no
cabo ao nasente tem sinco uaras E sempre Jra a vontade do cano d agoa da sidade fiquando por fora da parede
que se fizer E pela banda do mar a parede, e fara sobre a parede do cais Vossa Senhoria mandara o que for seruido
oie Vinte E hum de abril de 1674 annos.
[assinado:] gregorio luis

A cidade ha por bem de dar de aforamento ao suplicante o chão que pede en sua peticão defronte das suas cazas e
s obrigacão de pagar de foro em cada hum anno a cidade duzentos reis emfatiota pera o que se fara escritura das
clauzulas condicois costumadas Lixboa a 18 de maio de 674
[assinado:] Várias rubricas
[assinado:] Manoel yorge
[assinado:] Andrada

[assinado:] Antonio lourenco
[assinado:] Saluador

[assinado:] Luis de Barros
[f. 3] Diz o Marques de Fronteira que a elle lhe he necessario hua certidão da resolução de sua Alteza e sustancia
da Consulta que este senado fez sobre o aforamento do chão emquanto elle supplicante quer levantar hua casa
junto ao salgado para hum palheiro
Pede a vossa senhoria lhe faca merce mandar pera se lhe passe em modo que faça fee E Recebera Merce

Passe do que Constar Lixboa a 16 de maio de 674
[assinado:] Várias rubricas
[assinado:] Andrada

Theodozio de Frias Procurador da Camara desta Cidade de Lixboa que no impedimento de Mendo de Foyos
Pereira siruo de Escriuam da Camara na forma do Regimento della cetera faço saber que no Cartorio do Senado
Está a propria Consulta que se fez a Sua Alteza que deos guarde Em sette de Mayo prezente Em que se dava Conta
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ao ditto Senhor de que o Senado tinha aforado ao Marques de Fronteira [f. 3v.] Sincoenta E duas Varas de cham
na Marinha defronte das Cazas do mesmo Marques, E na forma da medissam E Cordeamento feito, E isto com o
foro de hum <dous> tostam Em Cada hum Anno, E parecendo ao Senado na mesma Consula pella razões allegadas
nella que Sua Alteza o houvesse assim por bem, Conformando se Sua Alteza Com o Senado foi servido, ha margem
da mesma Consulta Rezolver o seguinte //
Como parece. Lixboa nove de Mayo de seissentos settenta E quatro // Com a Rubrica de Sua Alteza //

E nam dis mais o que Em todo E per todo me reporto Em Lixboa dezaseis de Mayo de seissentos settenta E quatro.
Manuel Gomes da Silva o Escreuy // pagou nada //
E declaro que o foro com que se lhe deo o ditto cham he o de duzentos Reis Em Cada hum Anno ditto o Escreuy
Em ditto dia
[assinado:] Theodosio de Frias
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