
 
 

 

Nota prévia: primeira ata de uma sessão da Câmara de Monsaraz existente no Arquivo Municipal. Alexandre Lopes 

Braz, escrivão da Câmara nomeado em 1877, deixa esta nota antes da ata: “É este o livro d’ actas mais antigo que 

encontrei no archivo da Camara e por isso o classifiquei com o n.º 1. O escrivão Alexandre Lopes Braz” 

 

Termo de Vereação 

 

Aos vinte e dois dias do mês de Março de mil oitocentos e vinte e oito anos em esta Vila de Monsaraz, e Casas da 

Câmara da mesma sendo presentes o Doutor Juiz de Fora Presidente da mesma e mais oficiais abaixo assinados, 

fizera da vereação despachando e deferindo às partes, e do que determinarão é o que adiante se segue, e para 

constar mandaram fazer este termo que assinarão, e eu João Cordeiro Vinagre escrivão da Câmara o escrevi. 

 

Preços dos géneros do mês de Janeiro 

 Máximo Medio Mínimo 

Trigo 360 340 320 

Levada 220 200 180 

Centeio 240 220 200 

 

Favas 

Palha a 120 réis arroba 

Pão d’ arrate e meio a 30 réis 

Vinho a 35 réis o quartilho 

Carne a 50 réis o arrate 

Azeite a 40 réis o quartilho 

 

Preços dos géneros do mês de fevereiro 

 Máximo Medio Mínimo 

Trigo 360 340 320 

Levada 220 200 180 

Centeio 240 220 200 

 



 
 

 

Pão d’ arrate e meio a 30 réis 

Palha a 120 réis arroba 

Vinho a 35 réis o quartilho 

Carne a 50 réis o arrate 

Azeite a 40 réis o quartilho 

 

Nesta nomearão para Fornecedor das Tropas volantes Francisco Nunes Roque, Lavrador da comenda, com obrigação 

de ter Pão, Palha e cevado nos dois pontos de Reguengos, e Telheiro, nesta ocupação entrará a servir desde o dia de 

hoje até ao fim do Abril próximo futuro, e obrigado a satisfazer as rações que fornece a Telheiro no dia dezassete do 

presente, e será avisado pelo Alcaide para servir a dita ocupação. 

Nesta vereação para recebedor do Real d’ Agoa desta vila, e seu termo, a Alexandre Pinheiro da Aldeia de 

Reguengos. 

E por nada haver mais que determinar darão esta por finda e acabada, e a assinarão e eu João Cordeiro Vinagre 

Escrivão da Camara que a escrevi. 

 

 

 

 


