Escriptura de venda de hua Datta de terra de plantar (...)que
faiz Bento Alves de Oliveira ao Tente Felipe Bandeira de Mora
como nella se contem. Ano de 1801.

Em nome de Deus Amen, Saibam quantos este instrumento de
Escriptura Pública verem em o Anno do Nascimento de Nosso
Senhor Jesus Christo de mil oito sentos e oito aos vinte e seis
dias do mês de Abril do ditto anno nesta Fazenda do Patú de
dentro Termo da Villa de Portalegre Capitania do Rio
Grande do Norte Comarca da Paraiba em casa de minha
residência onde eu tabeliam ao diante nomiado me achava
e sendo ahy presentes contratantes othorgantes (...) a saber
de huma como vendedor Bento (...)eira e de outra como
comprador

o

Tente Felipe

Bandeira

de

Móra

de

mim

reconhecidos pellos próprios de que dou fé e logo pello
vendedor foi dito em minha presença e das testimunhas ao
diante nomeadas e assignadas que helle e (...) e possuidor de
hua Datta de Terras de plantar na Serra de Nossa Senhora de
Santa Anna tréis cabeça e colônia (sic) cuja Datta disse elle
vendedor a ouvera por compra que della fizera a séo mano
Custodio de Oliveira de Figuerédo cuja datta disse o mesmo
vendedor hera (...) ...stante as terras de plantar que há em
sima (...)ditta serra e onde os dittos denominados nest...disse
o sobredito vendedor que por (...) venda vendia como de facto
vendendo tem (...) o tenente Felipe Bandeira de Móra por
preço e quantia com (...) helle vendedor houver já recebido
da mão do comprador em moeda corrente de Nosso Reino e
por hiço lhe dava (...)e por (...) do mesmo lhe dava posse
Natural peçoal Regia e factual pella clausulla e Constt... para
que o comprador goze e posua como sempre (...) tanto por se
como séos herdeiros se obriga que em tempo algum (...)
contra esta Escriptura pois (...) esta venda por firme e valida
e que alguém visse e outra esta Escriptura (...) algum
requerimento...
(Aqui termina o documento, bastante danificado)

