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DEMARCAÇÃO DOS TERMOS DE AGUIAR DA BEIRA E SERNANCELHE 
(1266)

Transcrição de Inês Olaia
Centro de História da Universidade de Lisboa

Resumo

1266, Gradiz, julho, 7

Os juízes e concelhos de Aguiar (da Beira) e 
Sernancelhe acordam a divisão dos respetivos 
termos, mediados pelo abade de São Pedro das 
Águias.

Abstract

1266, Gradiz, 7, July 

The judges and municipalities of Aguiar (da Bei-
ra) e Sernancelhe agree on the division of their 
jurisdictions, mediated by the abbot of São Pe-
dro das Águias.

Torre do Tombo, Feitos Findos, Fundo Geral, Letra P, Maço 258, Caixa 2, Pergaminho 3.
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Demarcação dos termos de Aguiar da Beira e 
Sernancelhe (1266)
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1Documento

In Dei nomine. Conuçuda cousa sega a todolos que esta carta virem que subre contenda que era 
antre nos juizes e concelio de Aguiar da ua parte e nos juizes e concelio de Cernancelio da outra parte 
subre de[par]timento e divisoes de nosos termos de pos muitas razoes e muitas baralas que ouvemos uus 
outros assi en corte d’el rei come na terra per sas cartas d’el rei de nossu boo plazimento duu concelio e 
do outro ouvemos e acordamo nos en don Martio abade do moesteyro de San Pedro das Aguias e alcamo 
lo por nossu juiz e por nossu oviidor e metemo li nosus furus e nosas cartas e nosus segelos en mao e 
outorgamo li que quam tel fezese ou mandase ou juigase subrelo departimento dos d’avanditos termos 
que nos ouveseemos firme e stavis e o gardasemos por senpre e o d’avandito abade e nos uu conzelo e u 
outro fumus aaqueles logares subre que era a contenda e de nosu plazer e demandado dese abade pose-
mos una cruz na lagea subre la fonte d’Aradas e alia su a cabeza de Paai Ferre[iro]. Item e outra en fundo 
que chamam de Moruete. Item duas cruzes antr’ela e a fonte dos Paos e en esa fonte dos Paos posemos 
uu marco e outra su a fonte por departimento e outra jusu no vale contra Gradiz e desende outra ous 
Counos como dizia contra o rio de Gradiis e desende passa o rio e fezemos outra cruz en cima da herdade 
de2 que chamam de Don Janeiro e dali per sas devisazoes per uu senpre ouverom como se vay aa cruz da 
careira de Sancto Stephano e des i ou Val do Pineiro como se vai aa fonte do Nabal como entra en Azores 
e estas cruzes posemo las por marcos de departimento desses termos duraduiros por senpre e nos juizes 
e concelio d’Aguiar outorgamos e louvamos esta demarcaçon e prometemos que nunqua per nos nem 
per outrim contra ela venamos e obligamos nos e quanto avemos a vos juizes e concelio de Cernoncali 
que se nunqua per nos nem per outrim contra estas cruzes que asi son postas per marcos ou tras eses 
marcos e departimentos asi como som postos e deuisados algua cousa que demandarmos por termo que 
peitemos a vos ou a quem vosa voz derdes quingentos morabitinos de ouro em todavia esta carta en sua 
firimidiom e outrosi nos juizes e concelio de Cernancelio outargamos e louvamos esta demarcazom e por-
metemos que nunqua per nos nem per outrim contra ela venamos e obligamos nos e quanto aveemos 
a vos juizes e concelio de Aguiar que se nunqua per nos nem per outrim tras estas cruzes que assi som 
postas por marcos ou tras eses marcos e departimentos assi como son postos e devisados algua cousa 
que y demandarmos por termo que peitemos a vos ou a quem vosa voz derdes quingentos morabitinos 
de ouro e todavia esta carta fique en sua firmidom e que istu nom posa viir indulca e sega senpre firme e 
stavuil mandamos ende fazer duas cartas abertas seladas dos nosos seelos duu concelio e do outro [e do] 
seelo do abade de San Pedro das Aguias e que sta composiçom e demarcazom deu por juizo e to[dala]
s outras demandas e todalas outras altercazoes que y forom ditas e feitas dua parte e da outra atta aqui 
esta composiçom e per esta demarcazom juigamos que per aqui segam fiidas e determiadas 

Actum fuit hoc No[nas] Julii sub Era Ma CCCa IIIIª regnante rege domno Alfonsus in Portugalie, 
episcopatu Lamecensi domno P[elagio], judices [in Agu]iar Domingos Johanes e Domingos Martiit (sic), 
episcopatu Visensi domno M[atheo], judices de Cernonceli [...] Januario et Stephanus Johannis, Martinus 
Johannis monachus Sancti Petri de Aquilis notavit.

1 Os critérios de transcrição adotados encontram-se em Avelino de Jesus da Costa, Normas gerais de transcrição e publica-
ção de documentos e textos medievais e modernos, 3.ª ed., Coimbra, Instituto de Paleografia e Diplomática, 1993.
2 Subpontado. 




