
Partilha amigável de bens que faz João Ferreira 

27 de dezembro de 1881 

 

     João Ferreira, também utiliza João Ferreira de Carvalho, (1793-11-dez-1886), faleceu com 93 

anos. Viúvo de Victorina Pereira da Silva, (1801-22-out-1881). (80 anos) 

 

Relação de Herdeiros: 

• Manuel Ferreira Cezar Dória e mulher Josefa da Conceição Ferreira Almeida, Natural de 

Farejinhas. 

 

• Bernardino Ferreira Cezar Dória e mulher Carolina Rodrigues. 

 

• Jose Duarte Pereira Doria e mulher Maria Jose dos Santos Ribeira, da freguesia das 

Monteiras. 

 

Outras informações dentro do documento. 

• Todos apresentam a profissão de “proprietários”.  

• ... havia falecido Victorina da Silva, que foi moradora no lugar desta freguesia das 

Monteiras, casada que foi com o primeiro outorgante João Ferreira. 

• ... que não existe outros filhos e herdeiros além dos três últimos outorgantes. 

• O José Duarte Pereira Doria, herda todos os bens bens imobiliários pertencentes ao 

casal na freguesia das Monteiras e seus limites e nas freguesias de Lalim e Lazarim da 

Comarca de Lamego e alguns outros no povo do Custilhão. 

 

Relação de bens para cada herdeiro. 

• Manuel Ferreira Cezar Dória e mulher Josefa da Conceição Ferreira Almeida 

Recebe o valor de três contos de reis os seguintes bens; 

• As casas do lugar do Custilhão ao lado de cima do caminho, compostas de salas, quartos, 

cozinhas, lagar, loja, quinteiro, ???? pregado tanto do lado norte como do sul,  e uma 

ramada no caminho que parte de nascente com o caminho, parte a norte com Jose 

Garcez e sul com terras do casal,  

• Metade do palheiro 

• Uma casa com lagar no Cimo?? da Pia, no dito lugar do Bor????, com ramada  

• A casa da lenha com outra pegada no Jogo da Bola e três metades da ramada . 

• Um palheiro na Malhada, com metade da eira, chamado de Catarina. 

• Metade de um bocado no cimo do caminho na frente do palheiro. 



• Metade da terra chamada de Sua Fonte e Costa e leira da porta das casas para baixo, 

tendo ??? com suas ramadas e outros pegados. 

• Metade da lameira de Val d´Eirigo e soutos e tudo pegado. 

• Metade da horta do Chão do Corgo, com agua do Povo  

• Lameira da Locaia  

• A leira no sitio das Domingas. 

• Uma belga de terra entre os caminhos no sitio da Locaia. 

• Uma outra belga com agua do lado de baixo do caminho. 

• Um pinhal no sitio da Locaia. 

• Uma terra no outeiro do Tapado. 

• Metade da Lameira do Trigo. e ramada. 

• Uma belga de leira na Várzea. 

• Uma leira com tapado no cimo na Lomba do Espirão. 

• Uma ramada com água no sitio do Pinheiro. 

• Uma lameira no sitio das Fontainhas. 

• Metade da lameira grande de Fiais. 

• A lameira de pasto na Infesta 

• Metade das alcarias da Ribeira,  

• Metade da terra do Pomar e alcarias 

• Metade da lameira do Rechão com água. 

• A terra de pasto em Mochicos 

• Um paúlo na Costa de Mochicos. 

• Uma leira nos cadavais. 

• Uma terra no sitio da Tapada de Baixo, com agua. 

• Uma belga de terra no Cimo do Lugar com água 

• Outra belga no mesmo sitio  

• Uma outra belga no sitio ???, nos limites de Baltar de Baixo. 

• Uma belga de souto na Portela, nos limites de Baltar. 

• Uma leira com pinhal no sitio da Travessa. 

• Uma belga de leira no sitio do Corgo. 

• Uma leira no sitio do Fojo. 

• Uma leira no sitio de Mata Judeus. 

• Uma leira no sitio do Fojo, chamada de Pia 

• Uma leira mo sitio do Sobloiro. 

• Uma leira no sitio da Cheda. 

• Uma belga na Cheda. 

• Uma leira no sitio de João Coelho. 

• Outra leira no sitio de João Coelho. 

• Uma leira chamada de ??? na Tapada 

• Um paúlo no sitio da Costeira. 

• Uma lameira de pasto na Costa da Cerdeira. 

• Uma lameira de pasto no sitio da Revolta. 

• Metade da terra do Jogo da Bola com ramada em volta com água. 

• Uma leira com o seu paúlo e um bocado de lameira em Fiais. 

• Uma belga em Fiais. 

• Um paúlo em Fiais. 



• Uma belga de Leira em Fiais. 

• Uma belga de leira na Bou?? 

• Outra belga no mesmo sitio  

• Um terra no sitio do Enxudre de baixo com agua 

• Uma leira no mesmo sitio com paúlo. 

• Uma outra leira no mesmo sitio, mais a norte. 

• Metade de dias alcarias com suas terras no mesmo siito do Enxudre, 

• A terça parte da lameira dos Mochicos  

• Metade do moinho da Figueira na Teixeira. 

• A metade da lameira da Ribeira  

• Metade do paúlo com sua mouta nas Curt??? 

• Uma lameira no sitio da Bértola. 

• Um paúlo nas C???? 

• Uma belga de paúlo na tapada da “Biola”. 

• A metade da lameira dos Couços. 

• Um bocado de terra no sitio da Infesta com um castanheiro. 

• A metade do pinhal no sitio da Tapada. 

• Metade da leira das Cortaças?? com as suas carvalhas 

• Um paúlo no sitio da Varziela. 

• Uma sorte no moinho novo da Teixeira  de quinze em quinze dias, desde o domingo ate 

segunda feira seguinte até ao meio dia. Mais a sorte comprada a Manuel Pereiroto de 

quinze em quinze dias. 

• Mais uma sorte no moinho da Varziela de quinze em quinze em dias. 

• Um bocado de pinhal no sitio das Poeiras?? 

• Uma belga no sitio do Mancão. 

• Um paúlo no sítio das Curtinhas 

• Metade da lameira da Teixeira a partir com monte baldio nos limites de Farejinhas. 

• Metade do pinhal no sitio da pedra que ferve. 

• Um pinhal no sitio do Carvalhal Velho. 

• Um paúlo no sitio da Travessa 

• Um paúlo no sitio ???? 

• Um paúlo com carvalhas no sitio da Costa de Mochicos.  

• Outro paúlo n0 mesmo sítio . 

• Uma terra no sitio de Pinheiros  

• Uma leira no sitio do Pedregal  

• Um aterra com agua no sitio dos Couços 

• Uma terra de pinhal no sitio do Cepo Queimado. 

• Uma carvalha no sitio de João Mendes. 

 

 

 

• Bernardino Ferreira Cezar Dória e mulher Carolina Rodrigues. 

Recebe o valor de três contos de reis os seguintes bens; 

• Uma morada de casas com seu terreiro pegado e campo com agua de rega linear, 

chamada de casa da Catarina, no dito lugar do Custilhão. 



• A terra do pedregal com água. 

• A casa da cozinha com lojas, casas de lagar e loja e quinteiro  

• A casa do Corgo com lojas  

• Um palheiro chamado da Avo, no sitio da Malhada 

• Metade da terra por cima do palheiro ou caminho. 

• Uma terra no Bacelo da Malhada 

• A metade de uma terra chamada de Sua Fonte  

• Metade da lameira de Val d´Eirigo. 

• Metade da lameira da ??? com água de rega linear. 

• Metade da lameira do Val d´Eirigo, chamado a Compeira?? 

• Metade da horta do Chão do Corgo com água do Barrocão..U 

• A lameira da Locaia com seu pinhal pegado e com agia de nascente  

• Uma terra com castanheiros e com água no sitio das Tenjeiras ?? 

• Uma terra com água no sitio  da Valles?? 

• Uma terra no sítio da Fonte de Carvalhos ?? com o sue paúl logo a cima do caminho. 

• A metade da lameira do Trigo com ramada 

• Uma leira no sitio da Várzea. 

• Uma outra leira mo mesmo sitio. 

• Uma terra com pinhal no sitio do Cepo Queimado. 

• Uma leira no sitio da Tapada com água e metade do pinhal pegado. 

• Uma terra com o seu monte no sitio das Fontainhas  

• Metade da lameira de Fiais 

• A lameira da Infesta  

• Metade da lameira da Ribeira e metade da alcaria e metade do pomar e metade da 

alcaria do mesmo lugar e metade do paúlo do mesmo lugar. 

• Metade da lameira do Rechão com água 

• Uma leira np sitio dos Ferreiros. 

• Uma leira no vale de João Gago. 

• Uma belga de horta no sitio do Jogo da Bola,  

• Uma sorte na Portela de Baltar, limite de Baltar de Baixo. 

• Um paúlo na ??? 

• Uma belga de leira no sitio do Corgo. 

• Um paúlo no chão da pedreira 

• Um paúlo no sitio do Fojo. 

• Uma belga de leira no sitio do Fojo. 

• Uma lameira no sitio do Fojo, chamado de Clarinha?? 

• Uma leira no mesmo do sitio do Fojo. 

• Uma belga de leira chamada de Fraga  

• Uma leira no sitio dos Poços?? 

• Uma leira no Fojo chamada de maria Caetana. 

• Uma leira no sitio do Fojo chamada Pendilhe. 

• Uma leira no Fojo chamada de Carriça. 

• Outra no mesmo sito do Fojo. 

• Outra no mesmo sitio do Fojo. 

• Uma leira com o seu paúlo no sitio dos Cadavais. 

• A leira d´Agra com o seu pinhal 



• Uma belga de Paúlo no sitio da Costeira. 

• Uma lameira na Costeira. 

• Uma lameira de pasto na Costeira. 

• Metade da leira com ramada no Jogo da Bola. 

• Uma belga de terras em Fiais. 

• Uma belga de terra em Fiais 

• Um paúlo em Fiais 

• Um paúlo nas Quelhas 

• Outro paúlo no mesmo sitio. 

• Outro paúlo no mesmo sitio. 

• Uma leira no sito do Enxudre de Cima. 

• Outra leira no sito do Enxudre de Cima 

• Um lameiro no Picoto tapado sobre si. 

• Uma leira no Enxudre de Baixo. 

• Metade de duas alcarias com seus terrenos no lugar do Enxudre. 

• Duas terças partes das terras dos Mochicos fundeiros. 

• A metade do moinho da Ribeira  

• Metade do moinho da Figueira na Teixeira. 

• Metade da lameira da Ribeira Metade de um paúlo no sitio das Curt??? com metade da 

moita. 

• Uma belga no lameiro da Eira com água. 

• A terça parte do castanheiro com seu terreno na Ribeira. 

• A moita de Mochicos 

• Metade da lameira dos Couços com água 

• Um pinhal na Infesta. 

• Metade da leira dos Cortiçaz?  

• Um bocado de terra nas Cortiçaz?  

• Uma terra com carvalhas no sitio da Pedra que Ferve. 

• Um paúlo no sito da Varziela. 

• A sorte no moinho novo da Teixeira, todos os quinze dias, desde quinta feira de manhã 

até sábado de manhã. 

• A sorte no moinho da Ribeira de quinze em quinze dias, de terça-feira a noite até sexta 

de manhã. 

• Um pinhal no sitio das P??? 

• Uma belga de paúlo no mesmo lugar 

• Uma leira no mancão 

• Um paúlo no sitio da Bouça chamado de Penedo  

• Um paúlo no Vale da Martinha 

• Uma leira no sitio do Fojo. 

• Uma belga de leira no sitio da Pedreira. 

• Uma lameira no sitio da Costeira. 

• Uma terra no sitio da Preguiça com água 

 

 

 



• Jose Duarte Pereira Dória e mulher Maria Jose dos Santos Ribeira. 

Consta no documento o seguinte: 

A este outorgante fica sic. ”pertencendo todos os bens imobiliários na freguesia das Monteiras 

e seus limites e nas freguesias de Lalim e Lazarim da Comarca de Lamego que são do casal e bem 

assim os seguintes bens no dito limite do Custilhão a saber”. 

• Uma belga com sua ramada no sitio da Capela  

• Um pinhal no sitio da Bouça. 

• Outro pinhal no mesmo sitio. 

• Metade da lameira da Teixeira, limite de Farejinhas. 


