Glossário do Foral

Foral – Carta de leis concedida pelo rei e outras entidades a cidades e vilas, pelas quais
os habitantes regulavam a sua vida de relação com a administração, tendo em conta
direitos, deveres e respectivos tributos.
Pão – O fruto das searas, o grão do trigo, do centeio, do milho, etc. Neste caso refere-se
ao milho miúdo..
Jugada – Junta de bois ou vacas.
Alqueire – Medida vulgar de capacidade para secos, equivalente a aproximadamente
treze/dezasseis litros, variável segundo as terras, correspondente à sexagésima parte do
moio ou a quatro quartas.
Foro – Uso ou privilégio garantidos pelo tempo ou pela lei.
Novidades – Os primeiros frutos da colheita. As sementeiras ou plantações.
Guardada justiça – Protegida pela razão.
Montado – Direito pago pelo uso dos pastos públicos.
Pasto – Aquilo que serve para sustento do gado. Terreno com vegetação, onde o gado
pasta.
Maninho – Terreno não cultivado, inculto. Terreno que é logradouro público.
Terra – No caso do foral, é a terra, a propriedade, o campo sujeito ao foro.
Pensão – Renda vitalícia ou temporária. Foro.
Tabelião – Funcionário público que redigia e conservava escrituras e outros
documentos autênticos; notário.
Pena – Castigo ou punição que resulta da aplicação da lei estabelecida quando há
infracção. No Foral, aparece pena darma, isto é, aplicável por se usar e ferir com uma
arma qualquer. Pena do foral, isto é, a condenação que resulta da aplicação das
disposições legais do foral.
Arma – Qualquer instrumento que a pessoa usa para atacar ou para se defender.
Gado do vento – Gado extraviado, de que não se conhece o dono. Já o Código
Visigótico se referia ao gado do vento.
Portagem – Tributo que se paga por se passar uma ponte, as portas de uma cidade, vila
ou seus termos e pelo carregamento com que se passava nos mesmos lugares.

