
Transcrición 

 

O mosteiro demanda a Juan de San Miguel, Baltasar Mazás, Alberte da Rigueira e outros veciños e 

veciñas reivindicando como propios os bens en Pudenza; alegan que os foros vellos do lugar 

feneceron hai moito e as herdades están indefinidas, que a súa renda e mesmo a xente que a leva é 

descoñecida. Así as cousas, o convento quere aclarar e documentar que esto é seu de sempre e quere 

que quen leva agora o foro e a veciñanza recoñeza esta circunstancia. Acusa aos labregos de non 

pagar a renda, de ter vendido bens e de levalo todo sen contrato. 

...los demandados trahen el dicho lugar sin titulo y estando alguno pretenda tener sera nulo... y no 

an pagado el canon ni pension, abran bendido y enaxenado por las quales y otras causas an caydo 

en comyso... 

Fíxose requirimento e emprazamento aos demandados no mes de setembro dese ano, que pasou ante 

Domingo Suarez de Oreiro. Levouse a cabo unha pesquisa no lugar, que se desenvolveu en setembro 

dese ano no lugar de Pudenza. Actua Juan Rodriguez de Aldao como representante do convento nestes 

procedementos. 

No interrogatorio de Santa Clara ás testemuñas deberán respostar se o lugar de Pudenza, con todo o 

pertencente excepto a metade do diezmo e a primicia, é do convento de Santa Clara de Santiago, se 

así foi sempre e como tal foi arrendado, e cobradas as rendas. Se saben que os demandados en cabeza 

do dito lugar levan os seus bens. 

Pedro de Amarelle, veciño de San Pedro de Santa Comba, e primeira testemuña presentada polo 

procurador de Santa Clara di que o lugar é do mosteiro; e que de ser doutro xeito el o sabería porque 

o seu avó Bartolomé de Limideiro fora caseiro nese lugar; que os demandados levan dito lugar. 

...save y es verdad que el lugar que se dice de Podenssa sito en la felegresia de San Pedro de 

Brandomill con sus casas, eredades y lo a ello pertenesciente sabe el testigo son vienes propios del 

monesterio de Santa Clara el Real de la ciudad de Santiago, que como tales desde mas de zinquenta 

quatro anos a esta parte, que es la acordanza del testigo, lo a llebado y pose y de por si y sus caseros 

y foreros en su nonbre...Bartolame de Limideiro, su abuelo aber traido el dicho lugar coo casero y 

en nonbre del dicho monesterio... 

Na mesma liña é a declaracion de Domingo Váquez de Amarelle, veciño de San Pedro de Santa 

Comba confirma que los bienes son do mosteiro de Santa Clara, que todos os teñen por bens das 

monxas e que oira aos seus maiores, entre eles a seu pai Juan de Amarelle, dicir que eran bens delas. 

As declaracións de Juan Ferreiro, veciño de San Cristobo de Mallón, a de Juan Amigo, veciño de San 

Xoan de Grixoa e a de Xoan de Vilaboa, de San Cristobo de Mallón son moi similares a anteriores, 

confirman que os bens son do mosteiro, que por eles se se paga unha renta e por todos son coñecidas 



esas circunstancia. Son as testemuñas de Santa Clara pois os outros non compareceron e foron 

declarados en rebeldía. 

Non hai sentenza, pero o convento venceu o proceso por incomparecencia dos outros. 


