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Este volume II é composto por um conjunto de Anexos: 
 

  

 Fotografias, quer da documentação quer outras relativas a Casas referidas na 

documentação, assim como outras que se prendem à família ou que foram 

consideradas essenciais à compreensão dos conteúdos; 

 O inventário do sistema de informação da família Sottomayor Menezes/ 

Magalhães da Silva; 

 O índice onomástico que inclui os nomes dos elementos da família a que a 

documentação faz referência; 

 Arvores genealógicas com todos os elementos da(s) família(s). 
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Fotografias 

 

Fotografia nº1- A documentação foi encontrada assim arrumada quando 

contactamos inicialmente com ela (foto cedida pelo AMPNF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº 2- Exemplo das cotas que estavam atribuídas à documentação após o 

primeiro trabalho sobre esta realizado pelas técnicas do AMPNF (foto cedida pelo 

AMPNF)  
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Fotografia nº3- Exemplo da colocação de um papel com o número de ordem atribuído 

no recenseamento ao respetivo documento (foto cedida pelo AMPNF) 
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Fotografia nº 4- Exemplo de uma das medidas de preservação física da documentação 

desenvolvidas, no caso específico o embrulho da documentação em papel seda. (foto 

cedida pelo AMPNF) 
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Fotografias nº 5 a 8- Exemplos de 

diferente 

documentação do 

sistema de 

informação. (foto 

cedida pelo 

AMPNF) 
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Fotografias 9 e 10- Diferentes perspetivas da 

Casa de Cabanelas localizada em Bustelo 

(Penafiel). (fotos cedidas pelo AMPNF)  
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Fotografia 

nº 11- Fonte 

armoreada 

localizada no 

jardim da 

Casa de 

Cabanelas. 

Ao da fonte 

no seu centro 

observa-se 

um escudo 

esquartelado: 

no primeiro, 

Pereira; no 

segundo 

Sottomayor; 

no terceiro 

Silva; e no 

quarto 

Meneses. 

(foto cedida 

pelo 

AMPNF) 
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Fotografias nº 12 e 13- Casa 

de Rosende (S. Pedro de 

Raimonda- Paços de Ferreira) 

(Fotografias do próprio de 17-

07-2018)  
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Fotografia nº14- Casa de Fervença (Sanfins de Ferreira). José Ferreira Neto Leão 

Rosende foi senhor desta Casa. (Fotografia do próprio de 17-07-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia nº15- Portal da Casa da Pereira (Sanfins de Ferreira). Nesta habitaram José 

Patricio de Meireles Freire e sua filha Maria Cristiana de Meireles Freire. (Fotografia do 

próprio de 17-07-2018) 
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Fotografia nº16- Vista da Casa das Pias (Castelõe de Cepeda) de onde era 

originária e Maria Cândida Barbosa de Magalhães mãe de Boaventura Dias Freitas de 

Magalhães e Vasconcelos. (Fotografia do próprio de 17-07-2018) 
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Fotografia nº17- Casa do Reguengo (Raimonda). Foi senhor desta Casa José 

Diogo Dias Freitas e Vasconcelos, sendo esta herdada, após sua morte, pelo seu filho 

Boaventura Dias Freitas de Magalhães e Vasconcelos. (Fotografia do próprio de 17-07-

2018) 

 

Fotografia nº 18- Brasão de armas da família Sottomayor e Menezes, igual ao 

da fonte armoreada da Casa de Cabanelas (fotografia nº12). (Fotografia do próprio de 

17-07-2018) 
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Fotografia nº19- Fonte da Casa do Reguengo onde encontramos um poema de 

José de Menezes dedicado à sua filha Maria Benedita. Em cima da fonte 

encontramos o brasão da família Freitas e Vasconcelos. (Fotografia do próprio 

de 17-07-2018) 
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Inventário do Arquivo da Família Sottomayor e 

Menezes/ Magalhães da Silva 

 

 

Guia de abreviaturas 

 

S- Sistema 

SS- Subsistema 

SC- Secção 

SSC-Subsecção 

SR- Série 

DC- Documento composto 

DS- Documento Simples 

S/d- Sem data  
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS 

Datas extremas: 1614-10/1995-05-02 

Título: Família Sottomayor e Menezes/ Magalhães da Silva 

Data da descrição: Descrição elaborada entre maio e julho de 2018. 

Dimensão e suporte: 53 maços+ 15 processos+ 1 livro+ 3 separatas+ 38 cadernos+ 1 

caderneta+ 15 agendas+ 1 pasta+ 114 envelopes+ 112 postais+ 2 plantas+ 2 blocos+ 877 

bifólios+ 1384 fólios 

História administrativa/biográfica:  A família Magalhães da Silva tem ascendência 

em Bustelo e Vila Cova de vez de Avis, sendo Teresa Maria Mendes e Magalhães da 

Silva a primeira a quem conhecemos como senhora de Cabanelas, nos fins do século 

XVII ou já na transição para o XVIII, filha de Maria Rebela de Magalhães, de 

Cabanelas, freguesia de Bustelo (Penafiel), e de António Mendes da Silva, de Vila Cova 

de Vez de Avis, este filho do abade deste mesmo local, com o mesmo nome que o filho. 

Seguiu-se a esta como senhora da Casa de Cabanelas a sua filha Clidónia Rosa Maria 

Barbosa da Silva de Magalhães, sendo esta, que através do casamento com António 

Afonso Pereira da Silva e Menezes Sottomayor que se liga á família Menezes 

Sottomayor. 

Por ligações matrimoniais foram estabelecidas ligações a várias outras casas. A Casa do 

Carvalhal, localizada em São Mamede de Recezinhos, liga-se à Casa de Cabanelas ao 

mesmo tempo que a família Sottomayor e Menezes na data do já referido casamento 

entre António Afonso e Clidónia Rosa, sendo esta casa de posse destes, após ramos 

secundários da família Sottomayor e Menezes, que teve uma grande proeminência na 

zona de Caminha, com o desempenho de cargos como alcaides ou capitães-mor, se 

terem ligado à zona de Penafiel, mais concretamente à referida Casa do Carvalhal. A 

Casa das Eiras, freguesia de Meinedo, surge por casamento entre Cosme Luís de 

Campos, desta casa, e Teresa Maria da Silva e Magalhães, de Cabanelas. Já a ligação à 

Casa de Amolar, localizada em Bustelo, dá-se pelo casamento entre Bento Rodrigo 

Pereira de Sottomayor e Menezes com Clara Rosa Benedita em 20 de abril de 1757.Os 
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senhores de Cabanelas eram frequentemente titulados como senhores de Cabanelas de 

Amolar e Eiras. 

Existiram ainda outras ligações que importam salientar, tais como a ligação à Casa de 

Rosende, na freguesia de Raimonda, concelho de Penafiel, pelo casamento de Joaquim 

Pereira de Sottomayor e Menezes com Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire datado 

do último quartel do século XIX, sendo que uma das filhas provenientes deste 

matrimónio, Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes, casa, em primeiras 

núpcias, com um sobrinho de Silvana, sendo este senhor de Rosende e do Reguengo, 

estas casas que já se encontravam ligadas anteriormente à ligação de Cabanelas. Esta 

casa é de importante relevo no que diz respeito ao arcevo documental devido ao grande 

volume que encontramos ligado à gestão desta casa e suas propriedades, estando a sua 

possível explicação relacionada com o facto de Maria Augusta, sucessora da Casa de 

Rosende após morte do seu primeiro marido, ter morrido descendência e deixar como 

herdeiro o seu sobrinho Joaquim Pereira de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes, tendo 

este sido senhor de Cabanelas.  

Vislumbram-se ainda relações como a Casa da Lama, situada em Lodares (Lousada), 

pelo casamento de Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes com Rosa Clara Soares de 

Moura, assim como à Casa de Vilanova, com o casamento de Ana de Menezes e 

Lencastre com Rodrigo Augusto Teixeira de Azeredo Monterroyo, e uma ligação a uma 

linhagem secundária dos Viscondes de Balsemão, pelo casamento de Ignez Júlia de 

Menezes Sottomayor Pereira, filha de João Pereira de Menezes Sottomayor (filho 

segundo de Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes) que se casa com Aires 

Adolfo de Mendonça Figueira de Azevedo Pinto de Sousa Barbosa Montenegro de 

Melo e Faro, senhor da Casa de S. Cosmado e do morgado do Grajal e bisneto do 

primeiro visconde de Balsemão. 

Para além destas ligações matrimoniais importa referir que muitos dos senhores de 

Cabanelas tiveram importante destaque, recebendo a titulação de fidalgos da Casa Real, 

assim como comendas, como foi o caso de Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

na ordem de Avis, e importante destaque em carreiras militares, dando como exemplo o 

mesmo Joaquim, que fez todo o seu percurso militar desde as patentes mais baixas, até 
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acabar carreira como Coronel das milícias de Penafiel, tendo participado nas campanhas 

do Rossilhão e da Catalunha, onde esteve cativo, assim como na defesa do território 

nacional durante as invasões francesas. Também o neto deste, com o mesmo nome teve 

importante relevância para a cidade de Penafiel, ocupando o lugar de Presidente da 

Câmara entre 1890 e 1900. 

História custodial/arquivística: Sabe-se que o acervo documental referente ao sistema 

relacionado com a Família Menezes Sottomayor/ Magalhães da Silva foi espartilhado 

por vários locais, não sendo possível saber onde todas as suas partes se encontram. 

A documentação da família Sottomayor Menezes / Magalhães da Silva encontra-se 

depositada no Solar de Cabanelas e transitou para o Arquivo Municipal de Penafiel, 

pelo estabelecimento de um protocolo assinado entre Maria Benedita Canavarro e 

Menezes de Gusmão Rodrigues, como detentora do arcevo, e a Câmara Municipal de 

Penafiel, através do seu Arquivo Municipal, o qual foi aprovado em reunião camarária a 

6 de junho de 2008. O protocolo realizado tem em vista a limpeza, desinfestação e 

pequenas intervenções de restauro e de garante da sua preservação física, assim como a 

sua ordenação, classificação e descrição segundo as normas veiculadas pelos 

organismos internacionais, mais concretamente a ISAD(G) e ISAAR(CPF). Antes disso 

não se sabe com exatidão onde é que a documentação estava guardada no solar, pois 

aquando da transferência para o Arquivo Municipal de Penafiel já estava encaixotada e 

preparada para ser movimentada. 

Findo este processo, a documentação retornará ao referido solar ficando o Arquivo 

Municipal de Penafiel com as suas cópias eletrónicas, fruto da digitalização, também 

contemplada nesse protocolo. 

A presença da documentação relativa à Casa de Rosende encontrada neste arquivo, e de 

todas que com esta  se relacionaram antes da junção à Casa de Cabanelas, pode  e deve 

ser percebida num contexto de alianças e ligações matrimoniais entre estas duas casas 

iniciadas com o casamento de Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire, filha de José 

Joaquim Ferreira Neto e de Maria Cristiana de Meireles Freire, com Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes, senhor de Cabanelas, e numa segunda fase com o casamento de 

Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor e Menezes com Manuel Ferreira Neto de Freitas 
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e Vasconcelos, senhor da Casa de Rosende e do Reguengo, não existindo filhos deste 

casamento, e visto que Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos morre em 20 

fevereiro de 1919, sendo sua herdeira direta a mulher, que pela circunstância da morte do 

seu primeiro marido herda a casa, e volta mesmo a casar, desta feita com Manuel 

Fernandes Porto, com quem também não tem descendência, é obrigada a deixar como seu 

herdeiro Joaquim Pereira de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes, seu sobrinho, que veio 

a ser também senhor de Cabanelas por herança de seu pai. 

Fonte imediata de aquisição e transferência: O arcevo documental encontra-se 

atualmente nas instalações do Arquivo Municipal de Penafiel para tratamento arquivístico 

e digitalização através do estabelecimento de um protocolo assinado entre Maria Benedita 

Canavarro e Menezes de Gusmão Rodrigues, como detentora do arcevo, e a Câmara 

Municipal de Penafiel, através do seu Arquivo Municipal, sendo aprovado em reunião 

camarária a 6 de junho de 2008. 

Âmbito e conteúdo:  A documentação tem como baliza cronológica as datas de 1614 e 

1995, sendo a que na sua maioria se concentra no século XIX e XX, sensivelmente entre 

o primeiro quartel do século XIX até 1995. 

É constituída sobretudo por documentos avulsos, divididos entre fólios e bifólios, 

existindo também 53 maços, 114 envelopes e 112 postais (contendo sobretudo 

correspondência), 38 cadernos e 15 agendas pessoais. Existem ainda 1 caderneta, 1 

pasta, 2 plantas, 1 livro e 2 blocos de apontamentos. 

Quanto à sua tipologia é maioritária a existência de faturas e recibos (documentação de 

despesa), assim como correspondência. Destaca-se ainda a documentação ligada à gestão 

patrimonial, como os contratos relacionados com propriedades 

(emprazamentos/arrendamentos/ compras e vendas/ parcerias). Existem ainda vários 

certificados e certidões. Por fim, destaca-se a existência de testamentos, dotes, sentenças, 

assim como outras tipologias documentais, estas de menor expressão em volume 

documental. 

Avaliação, seleção e eliminação: Existem documentos no arcevo que migrou para 

tratamento para o Arquivo Municipal de Penafiel que não foram descritos por não existir 

ou não se perceber a sua ligação com o sistema de informação da família Sottomayor e 
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Menezes/ Magalhães da Silva, estando estes acondicionados numa caixa livre de ácido 

em conjunto com as restantes do arcevo documental, estando devidamente identificada. 

Diploma Legal/ Regulamentação: Arquivo Privado 

Sistema de organização: O Sistema Família Sottomayor Menezes/ Magalhães da Silva 

chegou-nos sem qualquer tipo de ordem original percetível, sendo a única indicação de 

algum tipo de ordenação a existência dos maços, que já nos chegaram amarrados, nos 

quais pudemos observar a existência de certos critérios, como o cronológico, evidenciado 

nos maços relativos às faturas, que se encontravam agrupados por datas, ou o geográfico, 

pois existiam maços que agregavam documentação relativa aos locais das propriedades. 

Foi dado ao sistema o nome de Família Menezes e Sottomayor / Magalhães da Silva por 

ser o que melhor reflete o contexto da produção e dinamização do arcevo documental, 

usando na designação os sobrenomes existentes ao longo do tempo. A família Menezes 

Sottomayor liga-se matrimonialmente à família Magalhães da Silva, ou Silva Magalhães, 

como também eram apelidados, em 1732, com o casamento de Clidónia Rosa Maria 

Barbosa da Silva de Magalhães com António Afonso Pereira da Silva e Menezes 

Sottomayor, sendo, a partir daqui os apelidos Menezes Sottomayor os que ganharam 

proeminência. No entanto, mantivemos a designação Magalhães da Silva por existir 

documentação anterior à ligação entre as duas famílias. Esta escolha deve-se ao facto de 

existir documentação de diversas casas que se foram ligando, sendo o elo de ligação entre 

todos a família Menezes Sottomayor/ Magalhães da Silva 

O Sistema encontra-se dividido em 2 subsistemas, dividindo-se estes, por sua vez, em 52 

secções orgânicas, estabelecidas tendo por base o veiculado pelo modelo sistémico. 

Existem ainda documentos cuja produção não se identificou com as secções orgânicas 

correspondentes a cada indivíduo, razão pela qual ficaram diretamente dependentes do 

Sistema. A mesma situação ocorreu com aqueles documentos cujo produtor não foi 

possível identificar, quer por não existir menção ou algo que nos indique quem foi, quer 

por referir uma pessoa que não se enquadra na genealogia da família, ou não se relaciona 

com nenhum dos elementos que ao longo do tempo fizeram parte desta. Também toda a 

documentação que agrega documentos que possuem vários produtores, como é o caso dos 

maços, e dos quais não sabem quem foi o seu agregador, caem diretamente do Sistema, 
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existindo as devidas ligações às secções dos produtores que se relacionam com essa 

documentação. 

A divisão em 2 subsistemas, denominados Casa de Cabanelas e Casa de Rosende, 

acontece porque a família Sottomayor Menezes/ Magalhães da Silva era detentora da 

Casa de Cabanelas, e de outras que a estas se juntaram ao longo do tempo, e porque o 

acervo documental da Casa de Rosende, ao que os indícios evidenciam, só terá migrado 

para a Casa de Cabanelas após o casamento de Maria Augusta Ferreira Neto de 

Sottomayor e Menezes, da Casa de Cabanelas, com Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos, senhor da Casa de Rosende e Reguengo, em 24 Maio de 1905. Dado que 

não existiram filhos deste casamento, nem do segundo que a referida Maria Augusta teve 

após morte do seu primeiro marido, a Casa de Rosende, de posse de Maria Augusta, teve 

como herdeiros os sobrinhos, da Casa de Cabanelas. No entanto existe documentação 

relativa à Casa de Rosende desde o século XVIII, tendo esta tido um percurso autónomo 

do da Casa de Cabanelas até então. Por isto optámos por dar o nome das casas aos dois 

subsistemas pois foi no âmbito da gestão destas casas que a documentação foi produzida. 

As secções orgânicas têm como siglas identificativas de cada um dos seus produtores o 

nome completo de cada indivíduo, seguindo uma linha geracional, como é veiculado pela 

teoria sistémica, e cronológica.  

Dentro das secções existem casos onde criámos subsecções, que correspondem a 

indivíduos produtores de informação, sendo que possuímos a informação, ou existe a forte 

hipótese, da documentação produzida ter sido levada pelo individuo a quem a secção 

corresponde. Isto acontece, a título de exemplo, quando um indivíduo da Casa de 

Cabanelas contraí matrimónio com outra pessoa (maioritariamente acontece quando o 

casamento é feito com mulheres) e esta traz consigo documentação relativa a familiares 

seus (pais, avós, irmãos ou outros) tentando nós através desta organização retratar o 

percurso da documentação. Neste caso a subsecção também tem como sigla identificativa 

o nome completo do seu produtor. 

Condições de acesso: De acordo com a lei de proteção de dados irão estar disponíveis 

para consulta os documentos cujos produtores já faleceram há mais de 50 anos e os 
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documentos cuja data de produção é superior a 75 anos. Os restantes documentos 

encontram-se apenas descritos no programa. 

Condições de reprodução: Disponível a impressão ou gravação em suporte digital dos 

documentos disponíveis à consulta. 

Idioma: Português e Latim 

Nota geral do arquivista: Descrição elaborada por Vasco Ribeiro dos Santos no âmbito 

do estágio do Mestrado em História e Património, ramo Arquivos Históricos, da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Regras ou convenções: Descrição baseada na norma internacional ISAD(G) e ISAAR 

(CPF). 

Materiais adicionais: Para o estudo relacionado com a reconstituição genealógica da 

família e seus respetivos membros, recomenda-se a consulta dos fundos dos registos 

paroquiais no Arquivo Distrital do Porto (ADPRT), nomeadamente os referentes às 

paróquias de Bustelo, Paço de Sousa, Rans, São Mamede de Recezinhos, São Martinho 

de Recezinhos, Vila Cova, Penafiel e Lagares, para o concelho de Penafiel; Raimonda 

para o concelho de Paços de Ferreira; Silvares, Meinedo e Pias, para o de Lousada; 

Fregim e São Gonçalo para o concelho de Amarante; Sé, Foz e Cedofeita para o 

concelho do Porto. No Arquivo Distrital de Viseu (ADVIS) na paróquia de Fontoura, 

concelho de Resende. Para a paróquia da Lapa (Lisboa), dever-se-á proceder a consulta 

no Arquivo Distrital de Lisboa (ADLIS). 

Veja-se ainda: 

  CASTELO BRANCO, José Barbosa Canaes de Figueiredo de - Árvores de 

costados das Famílias nobres dos Reinos de Portugal e Algarves e domínios 

Ultramarinos. Lisboa : Impressão Régia, 1831, tomo II, parte 1. 

 GAYO, Manuel José Felgueiras da Costa- Nobiliário de Famílias de Portugal. 

Braga : Carvalhos de Basto, 1989-1990. Vol. VII. 

 —Nobiliário de Familías de Portugal. Braga : Carvalhos de Basto, 1989-1990. Vol. 

VI. 
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 —Nobiliário de Famílias de Portugal. Braga : Carvalhos de Basto, 1989-1990. Vol. 

IX. 

 IPPAR- Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado. Lisboa : s.n., 

1993. Vol. II. 

 LEAL, Pinho- Portugal antigo e moderno : Diccionário geográfico, estatístico, 

chorographico, heraldico, archeologico historico, biographico e etymologico de 

todas as cidades, villas e freguezias de Portugal e de grande número de aldeias. 

Lisboa : Mattos Moreira & Companhia, 1875. Vol. V. 

 MONTEIRO, Nunes- Apontamentos Linguistícos ( A Propósito de Meneses e 

Bustelo). Penafidel. 2ª série, Nº4/5 (1966-1967) 17-18. 

 PIMENTEL, Ângelo- Casas Nobres de Portugal: O solar de Cabanelas. Penafidel. 

[ed.] Boletim da Comissão Municipal da Cultura de Penafiel. 2ª série. Nº3 (Dez. 

1965). 45-47. 

 SILVA, António Lambert Pereira da- Nobres Casas de Portugal. Porto : s.n., 1958. 

 SILVA, Manuel de Souza da-  Nobiliário das Gerações Entre-Douro-e-Minho. 

Ponte de Lima : Carvalhos de Basto Lda., 2000. Vol. I. 

 — Nobiliário das Gerações Entre-Douro-e-Minho. Ponte de Lima : Carvalhos de 

Basto Lda., 2000. Vol. II. 

Estado de conservação: Razoável 

Notas sobre o estado de conservação:  Existem documentos cujo estado de conservação 

é mau, sobretudo os mais antigos, no entanto, na sua generalidade, a documentação 

apresenta-se num estado razoável. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS - SR008 

Datas extremas: 1660-05-22/1867-01-12 

Título: Testamentos 

Dimensão e suporte: 8 bifólios + 4 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída por oito testamentos. Existem nesta série os 

testamentos de: Baltazar de Campos Dinis; José da Cunha, também conhecido por José 

do Couto; Maria Joaquina da Silva; Manuel Dinis de Campos, morador no lugar das Eiras 

da freguesia de São Martinho de Recezinhos; Manuel de Campos, morador na freguesia 

de S. Salvador de Castelões de Recezinhos; Clara Maria Pereira dos Reis, viúva da casa 

do Cabo na freguesia de Raimonda; Manuel de Magalhães Rodrigues de Pagua, do lugar 

de Pias na freguesia de Castelões de Cepeda; Ana Maria, da freguesia de Raimonda. 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS - SR036 

Datas extremas: 1731-08-20/1987-01-23 

Título: Correspondência 

Dimensão e suporte: 3 envelopes+22 postais+ 23 bifólios+ 13 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída pela correspondência recebida e/ou expedida por: 

Adelaide; Alice Rosa da Silva; Ana de Sousa Barbosa; António José Ribeiro; António 

Marques de Carvalho; Carlos Teixeira; Fernando Neto; Francisco Joaquim; Henrique 

Ferreira de Figueiredo; João Batista da Silva Freire; João José da Costa; Joaquim Coelho 

de Barbosa; José Fernandes de Oliveira Mendes; José Pinto de Azevedo Torres; José de 

Sousa da Torres; José Xavier da Costa; Luís da Rocha Carneiro Brito Júnior; Manuel 

Monteiro; Maria Amélia dos Santos Carvalho; Mascarenhas; Pedro de Sousa; Rosa de 

Jesus; Santos Júnior. Existe ainda nesta série a correspondência onde o emissor e o 

destinatário são indecifráveis ou inexistentes. 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS - SR037 

Datas extremas: 1639/1889-03-02 

Título: Emprazamentos 

Dimensão e suporte: 1 caderno+ 55 bifólios+ 7 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída por 12 contratos de emprazamento. Existem os 

seguintes documentos: um emprazamento feito pelo mosteiro de Bustelo ao padre 

Jerónimo de Magalhães Rebelo, residente no lugar de Cabanelas, relativo a uma 

propriedade em Croca (22 abril 1710); emprazamento 3 vidas feito por Manuel Soares, 

reitor do colégio dos jesuítas de S.Lourenço do Porto, tendo como seu procurador o jesuíta 

Manuel Pinto, a André Fernandes, do “campo da Carvalha”, de uma propriedade do 

mosteiro de Vandoma, estando este mosteiro ligado ao referido colégio jesuíta (25 

setembro 1667); renovação do emprazamento em três vidas de um meio casal do Outeiro, 

situado em Vila Chã na Maia, celebrado entre Columbano Pinto Ribeiro de Castro e sua 

mulher Genoveva Rita de Portugal Pinto da Silva e António Francisco Ramos, passando 

este emprazamento para a sua filha Custódia Gonçalves e seu genro José Ramos (1 agosto 

1803); emprazamento feito pelo mosteiro de Bustelo a António Gaspar, residente no lugar 

de Cabanelas, relativo a um casal situado em Cabanelas de Baixo, que era dos pais Gaspar 

Rebelo e Maria Antónia, sendo esta a última vida do prazo, deixando-lhe os referidos pais 

o prazo em dote (1639); emprazamento feito a António Meireles (1699); emprazamento 

de terras do “casal do Cavido” feito a Manuel Carlos Magalhães, da Casa das Pias  em 

Castelões de Cepeda, por Pedro Leite Pereira de Melo e mulher Sebastiana Moreira 

d´Azevedo Souza, representados pelo seu procurador, para o primeiro subemprazar as 

terras a José António da Costa e sua mulher Maria de Ribas, sendo estes da freguesia de 

Lagares (4 março 1808); emprazamento feito pelo frei Domingos Goncalves Arozo, 

abade da igreja paroquial de Custoias e cavaleiro professo na ordem de S. João do 

Hospital, como procurador de frei Rodrigo Manuel Gurjão, a João, solteiro maior de vinte 

anos do lugar de Real na freguesia de Santa Maria de Vilar, e seus consortes (11 junho 

1802); renovação de prazo de 3 vidas de um meio casal feito entre o mosteiro de Santa 
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Clara de Vila do Conde e Manuel José e sua mulher Maria Lopes de Sá, estes da freguesia 

da Touguinha (22 setembro 1801); parte de um documento sobre um prazo de Manuel 

Ferreira, morador em Vila Verde (16 agosto 1771); prazo feito pelo mosteiro de S. Miguel 

de Bustelo a Luís do Couto e sua mulher Josefa Maria da Silva, do lugar de Agrelo na 

freguesia de Meinedo, de propriedades ligadas ao casal segundo de Cabanelas de Baixo 

(5 agosto 1799). 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Existem alguns documentos em bastante mau estado de 

conservação. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS - SR038 

Datas extremas: 1784-08-21/ 1916-09-17 

Título: Compras e vendas 

Dimensão e suporte: 20 bifólios+ 9 fólios; papel e pergaminho 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 11 documentos de compra e venda. Existem 

nesta série os seguintes documentos: Contrato de compra feita por Rodrigo António 

Pereira dos Reis a António Gomes de uma fazenda de natureza de prazo foreiro à igreja 

de S. Tiago Dantes (21 agosto 1784); título de compra relacionado com a “sorte do monte 

das Regadas” (1878); escritura de venda feita por Joaquim Augusto Camelo e sua mulher 

Rosa do Couto a Vitorino Ferreira, todos da freguesia de Bustelo, de vários prédios e bens 

que se encontram no termo da Casa de Cabanelas (20 outubro 1906). Tem anexo o 

certificado da inscrição das propriedades transacionadas; compra feita por Bernardino 

Pinto Vieira a Ana Joaquina Colho, viúva, e seu filho e nora Boaventura Teixeira Coelho 

e mulher Ana Delfina de Mesquita, de uma sorte de mato em Bustelo (24 março 1884), 

tendo anexo o recibo do pagamento referente à conservatória (4 abril 1884); carta de 

venda de D. Luís I, rei de Portugal, de um foro localizado no concelho de Penafiel, e 

vendido por extinção do convento de S. Gonçalo de Amarante, sendo este arrematado por 

António Vicente de Sousa (12 junho 1887); escritura de compra e venda feita entre 

Joaquim Fernandes da Costa e mulher Albina Ramos d´Azevedo, de Canidelo, e Joaquina 

Amelia d´Oliveira, viúva, da mesma freguesia (2 julho 1869); carta de compra feita por 

António Pereira de Malta e mulher Joana Gertrudes, estes do lugar de Cabanelas na 

freguesia de Bustelo, e Manuel Francisco Duarte, do lugar do Brunchal na freguesia de 

Meinedo (6 setembro 1830); declaração de venda feita por Cândida Barbosa, viúva, da 

Casa da Quintam na freguesia de Bustelo, a Joaquim de Sousa do Couto, do lugar de 

Milhudos, tendo anexo o recibo do registo dessa propriedade (17 fevereiro 1865);  

compra feita por Manuel Gomes Ferreira a Joaquim Fernandes e mulher Ludovina Rosa 

da Silva de uma propriedade na Touguinha, tendo anexo a certidão de inscrição predial e 

ainda outra compra de Manuel Gomes Ferreira a Francisco Cerdeira e mulher Ana Lopes 
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de uma propriedade denominada "leira da Capela"(3 março 1904/17 setembro 1916); 

compra de Manuel Gomes Ferreira a António Lopes Ferreira e sua mulher Maria Rosa 

Azevedo de várias propriedades, tendo anexa a si uma certidão que refere que essas 

propriedades pertencem a Manuel Gomes Ferreira (5 dezembro 1905/12 dezembro 1905); 

compra feita por Manuel Gomes Ferreira a Manuel Rodrigues e mulher Maria Ferreira, 

da Touguinha (2 março 1912) tendo anexo o certificado da inscrição e descrição predial 

(2 novembro 191[7]). 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS - SR039 

Datas extremas: 1795-09-20/ 1951-04-26 

Título: Certidões 

Dimensão e suporte: 1caderno+ 58 bifólios+ 47 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão sobre uma venda feita pelo padre Agostinho Antunes 

d´Azevedo da freguesia de Mosteiró a Juallina do Vale e a José do Vale e Manuel do 

Vale, estando estes dois últimos em representação dos seus filhos menores (9 junho 

1944); certidão requerida por Luís Fernandes Dias, da freguesia de Tougues, sobre a 

existência de uma inscrição de prédios a seu favor na conservatória do registo predial de 

Vila do Conde (22 abril 1929); certidão sobre uma escritura de criação de uma sociedade 

comercial denominada “Fábrica de Tapetes Portuguezes Limitada” (16 junho 1943); 

certidão sobre uma doação feita por José Francisco Torres e sua mulher Maria Ferreira 

da Silva, proprietários do lugar do Casal do Monte, em Vila do Conde, a Joaquim 

Francisco Torres, do mesmo local dos primeiros (16 dezembro 1937); certidão sobre os 

autos de arrolamento do bens do casal de Manuel Fernandes de Sousa, já finado, tendo 

sido este morador na freguesia de Vilar do Pinheiro, sendo estes requeridos pelo curador 

geral de órfãos da comarca de Vila do Conde (25 novembro 1920); certidão com o teor 

do assento de batismo de Maria Teresa, filha de João Martins Roças e Luísa Pereira dos 

Reis, sendo esta requerida pela própria (2 janeiro 1796); certidão sobre uma escritura de 

declaração de sucessão por óbito de Vitorino Ferreira e esposa Isabel Moreira, que foram 

moradores na freguesia de Bustelo. Existe em anexo outra certidão sobre o registo da 

transmissão de bens que foi feita nessa declaração de sucessão existindo bens vendidos a 

Joaquim de Menezes (26 abril 1951); certidão sobre um contrato antenupcial com doação 

feito por Albino da Silva Pereira e Albina Gonçalves de Azevedo, estando esta noiva do 

primeiro, e Francisco da Silva e mulher Albina Gonçalves de Azevedo, como doadores 

(16 agosto 1948); parte de uma certidão sobre um contrato antenupcial com doação feita 

entre os noivos Manuel Gomes de Sousa Araújo e Joaquina de Azevedo Marques e o 

doador Camilo de Azevedo Maia, pai da noiva; certidão requerida por António Alvares 
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Torres sobre a petição e auto de concelho de família, sendo que por esta o requerente 

deverá receber dos filhos de José Neto a legitima respetiva (29 julho 1837); certidão 

requerida por Francisco Ribeiro Coelho, da freguesia de S. Miguel de Vilar, sobre os 

autos da execução onde era executante José Cardoso de Menezes e executado Manuel 

Ribeiro e Freitas (11 novembro 1808); certidão requerida por Manuel  d´Azevedo Lage e 

Manuel Francisco Ramos, sobre a inscrição de prédios na conservatória do registo predial 

de Vila do Conde. Existe em anexo uma venda feita por Manuel Ramos Azevedo e mulher 

Maria Ramos Moreira a Manuel Francisco Ramos. (18 agosto 1899/ 26 agosto 1899); 

certidão sobre uma venda feita entre José Maria Pereira da Silva e sua mulher Delfina do 

Elias, do lugar da Poça da Barroca em Vila do Conde, e Margarida Ribeiro Pontes, do 

mesmo lugar (1 fevereiro 1943); certidão requerida por José da Costa Araújo, da freguesia 

de Ferreiró, em Vila do Conde, como tutor de Joaquim Ramos da Cruz e Manuel Ramos 

da Cruz, ambos menores, sobre um registo de transmissão de bens (7 setembro 1921); 

certidão passada por António José Gomes Machado, abade de S Pedro de Raimonda, 

sobre o cumprimento de missas por alma de Clara Maria Pereira dos Reis, e, também, 

certificando que o testamenteiro da referida Clara Maria cumpriu o estipulado por esta 

(31 agosto 1867/1 setembro 1867); certidão passada pelo pároco de S. Pedro de Raimonda 

António José Gomes Machado atestando a posse de uns terrenos por parte de José 

Bernardo Mendes Leão (28 dezembro 1838); modelo de certidão do notário António 

Fernandes sobre uma petição feita por António Loureiro e Almeida e o juiz de fora com 

alçada na vila de Guimarães; certidão sobre uma compra feita por José dos Reis a Manuel 

da Fonseca Mateus e sua mulher (9 novembro 1796); certidão sobre a posse dos autos do 

processo por parte do escrivão do quinto ofício do Juízo de Direito de Penafiel João 

António da Silva, sendo que nesse processo é referido que Rodrigo Soares de Moura é 

feito preso pela policia, a mando do administrador do concelho José Torquato Ferreira 

Soares, sem motivo aparente, apenas por estar na mesa  nas eleições de pares, 

apresentando este, e outros, queixa pelo sucedido (8 abril 1892); certificado sobre o teor  

do testamento junto ao processo de imposto sobre sucessões e doações pedido por Hilario 

Cândido de Oliveira (16 novembro 1943); certidão sobre uma venda inscrita num livro 

de notas, sendo a venda feita por Amélia Elisa Dulce de Serpa Pinto da Costa e Gustavo 
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Adolfo de Serpa Pinto a António Pereira Ramalho (6 junho 1910); fragmento (fl.10) de 

uma certidão onde refere António Nicolau Carneiro, conservador do registo predial de 

Paços de Ferreira, que não encontrou os registos prediais referidos no requerimento que 

lhe havia sido feito (23 outubro 1919); certificado sobre a realização de um exame de 

latim feito por António Mendes Neto (20 setembro 1795); certidão sobre o assento de 

batismo de Francisca, filha de João Martins e Luísa Pereira (16 novembro 1819); 

certificado sobre um paga de obrigação de dívida feita por Bartolomeu da Costa a Úrsula 

Martins Coelho, ambos de Raimonda. (17 março 1825); requerimento e certificado 

pedido pelo solicitador António José Ribeiro, viúvo, para saber qual o rendimento dos 

prédios descritos nas matrizes prediais de Boelhe com o número  209, 211, 122 e 246 (11 

maio 1912); certidão e requerimento pedido por Joaquim de Freitas Cardoso para que lhe 

certifiquem quais os preços em foro praticados em Penafiel de uns géneros (27 setembro 

1919); requerimento e certificado pedido por José Bernardo Mendes Leão, morador em 

Rosende, em como não tem rendimento anual que chegue a cem mil réis (15 dezembro 

1834); certificado da inserção nos registos de transação de bens, nomeadamente uma 

propriedade em Vila do Conde, a favor de Joaquim Rodrigues e sua mulher Maria Lopes 

(27 fevereiro 1904);certificado feito pelo padre Torquato em que este refere que disse 50 

missas de 120 réis pela alma de Alexandre Alves Coelho da Casa de Real (Carvalhosa) a 

mando da escritura deixada pela falecida mulher Maria Joaquina Boiz Camelo (28 janeiro 

1843); requerimento e certidão passada a José Bernardo Mendes Leão, de S. Pedro de 

Raimonda, referindo que este serviu como [vereador]; certidão sobre o seu assento de 

nascimento de Bernardo Mendes, de S. Tiago de Figueiró (27 outubro 1826); certificado 

passado pelo tabelião da comarca do Porto em como se encontram no livro de escritura 

uma procuração  passada por João Gonçalo Pacheco Pereira em favor do solicitador José 

Moreira Quinta, transcrevendo o conteúdo dessa procuração (19 junho 1888); certificado 

passado pelo escrivão do tombo José Pereira referindo que escreveu uma carta ao 

reverendo padre superior frei José Pereira Freire de S. Pedro de Ataíde, concelho de Sta. 

Cruz; certidão pedida por Constantino Ribeiro Soares, do lugar de Cabanelas, sobre uma 

escritura  de uma carta de compra que ele fez a Manuel Gomes, sendo este da freguesia 

de Meinedo (7 março 1850); certidão sobre uma paga que fez José Pinto Moreira, morador 
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caseiro do lugar do Ribeiro na freguesia de Madalena em Paredes, a sua mãe Matilde 

Rosa, lavradora proprietária, do lugar do Ferreiro na freguesia de Bustelo, sendo a paga 

datada de 3 fevereiro 1890 (22 março 1904); certidão requerida por Manuel Pedro 

Guedes, da Casa de Aveleda, sobre bens hipotecados pertencentes a uma quinta em 

Guedixe-Irivo (30 abril 1879); certificado passado por Carlos da Conceição Marques, 

ajudante do Conservador privativo do registo predial e hipotecário de Penafiel, referindo 

que Constantino José Barbosa, viúvo, proprietário, da Casa do Gato na freguesia de 

Bustelo, apresentou uma escritura publicada em 20 janeiro 1886 pela qual refere o foro 

anual a receber por parte deste (16 fevereiro 1886); certidão sobre uma escritura inscrita 

nas folhas 80 a 85 do livro de notas de escrituras de valor indeterminado ou superior a 

mil escudos, nº 147 A, do notário José Alberto da Veiga Leite Pinto Coelho, da secretaria 

da Povoa do Varzim, sobre declarações de sucessão feitas por Manuel Francisco de 

Carvalho, e partilha extrajudicial, doação e conferência antecipada entre Bernardina Rosa 

Gomes e seus filhos e outros (31 dezembro 1948); certidão a pedido do requerimento de 

Manuel Gomes Ferreira sobre a inscrição de bens nos registos prediais (12 novembro 

1906); certidão sobre a posse de Manuel Gomes Ferreira de determinados prédios no 

concelho de Vila do Conde (1888); certidão sobre a posse de Manuel Gomes Ferreira de 

determinados prédios no concelho de Vila do Conde (2 março 1904) tendo anexo o 

contrato de compra da mesma em fevereiro de 1904; certidão este requisitada por Manuel 

Gomes Ferreira sobre o registo de transmissão de inscrições de bens (11 março 1910); 

certidão requerida por Joaquim de Freitas Cardoso e passada pelo secretário da Câmara 

Municipal de Penafiel sobre o preço dos bens praticados em Penafiel nos últimos doze 

anos (13 setembro 1920). 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS - SR040 

Datas extremas: 1869-11-21/ 1987-06-21 

Título: Documentos de despesa 

Dimensão e suporte: 6 bifólios + 177 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 183 documentos relativos a despesas. Esta 

documentação relaciona-se com: Abílio Ribeiro da Silva; Alberto Mota; Antero Pinto; 

António Ferreira Moreira; António Gomes; Boaventura Pinto; Firmina de Sousa Coelho; 

Francisco Pereira Pinheiro; Jerónimo de Sousa Pinto; João António Mendes; Joaquim 

Esteves; Joaquim Ribeiro; José Abrantes Ferreira, Lda.; José Coelho de Barros; José de 

Abreu; José de Sousa; José Joaquim Andrade Torres; José Martins; Lourenço Barbosa; 

Luís Barbosa de Mendonça; Manuel Cunha Leal; Manuel Ferreira Pinheiro; Manuel José 

Fernandes; Manuel José Pinto Guimarães; Margarida; Maria Amélia dos Santos 

Carvalho; Maria Martins; Maria Pinto; Maria Rosa de Jesus; Zeferino de Sousa. 

Existem também documentação sem emissor ou destinatário. 

Idioma: Português 

 

 



36 

 

SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS - SR041 

Data: s/d 

Título: Fotografias 

Dimensão e suporte: 16 envelopes; papel e rolo fotográfico 

Âmbito e conteúdo: Série constituída por 439 fotografias, existindo 414 negativos e 25 

positivos a preto e branco. Existem fotografias retratando paisagens, pessoas, atividades 

lúdicas e de lazer assim como de trabalhos agrícolas. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Existem alguns negativos que se encontram queimados ou 

parcialmente queimados. 

Notas às datas: Não se possuem dados que nos permitam avançar uma datação sobre as 

fotografias. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS - SR042 

Datas extremas: 1919-08-20/ 1924-09-06 

Título: Documentação sobre propriedades 

Dimensão e suporte: 22 bifólios+ 52 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 90 documentos referentes a várias propriedades. 

Nesta documentação existem referências às denominações da propriedade em questão, 

podendo ainda fazer referência à produção e/ou rendimento da mesma, assim como às 

suas medições ou há pessoa que está em posse dela. 

Idioma: Português 

Notas às datas: As datas extremas foram retiradas da pequena quantidade de 

documentação pertencente a esta série que possuía datação. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS - SR045 

Datas extremas: 1824-04-20/ 1961 

Título: Agendas pessoais 

Dimensão e suporte: 15 agendas; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 15 agendas com apontamentos. Existem 

apontamentos relacionados com contas, compromissos financeiros assim como 

apontamentos pessoais. 

Idioma: Português 

Notas gerais: Uma das agendas é encapada a pergaminho. 



39 

 

SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- SR046 

Datas extremas: 1763/ 1919-04-08 

Título: Sentenças 

Dimensão e suporte: 3 cadernos + 67 bifólios+ 87 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 8 sentenças existindo nesta a seguinte 

documentação: sentença civil de condenação movida por Gaspar Teixeira Alves e seu 

renunciado Manuel Carvalho, abade da igreja de S. João Evangelista de Nespereira, 

contra Josefa Nunes, esta da freguesia de Nevogilde, devido a questões relacionadas com 

bens patrimoniais (13 janeiro 1763/21 maio 1763); sentença cível de optação sendo 

optante Braz de Abreu Aranha Andrade, da cidade do Porto, estando em causa o “lameiro 

do Barroco”, rematado a Firmino José Machado de Miranda e sua mulher Joaquina Rosa,  

da freguesia do couto de Cête, estes da quinta do Pisão no referido couto de Cête. ( 

1818/29 janeiro 1819); sentença cível de embargos pela qual se deu posse de bens por 

arrematação a Manuel Ferreira Braz Abreu Aranha Araújo pela execução levada a cabo 

por José António de Sousa e Andrade contra Firmino José Machado de Miranda e mulher 

Joaquina Rosa, estes do couto de Cête (26 abril 1822/28 junho 1822); sentença civil a 

favor do apelante Brás de Abreu Aranha contra Firmino José Machado e sua mulher 

Joaquina Rosa devido a uns bens patrimoniais localizados em Guedixe (Penafiel), sendo 

o primeiro senhorio direto por compra ao referido Firmino isto por execução do primeiro 

a Teresa Teodora Macedo (26 janeiro 1819-29 janeiro 1819); sentença cível de 

adjudicação de bens de raiz requerida por José António de Sousa e Andrade contra 

Firmino José Machado de Miranda e sua mulher Joaquina Rosa, estes da quinta do Pisão 

no couto de Cête, que devido a escrituras públicas deviam dinheiros ao primeiro (22 

março 1820/26 março 1820); sentença civil de agravo de António Coelho contra Belchior 

Manuel Barbosa Ordins (28 agosto 1784/ 4 dezembro 1788); apontamentos e parecer do 

juiz Gaspar Lopo Alcoforado de uma sentença sobre uma aposta feita entre Joaquim 

Moura e José Malheiro sobre o dia até ao qual se podia realizar a desobriga existindo 
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apenas o fólio 1 e 2 deste documento (8 abril 1919); parte de uma sentença sobre um 

conflito entre um Major e um justificante. 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00001 

Datas extremas: 1700-06/ 1894-02-24 

Título: "Documentos de prédios em Castelões de Cepeda- Paredes" 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço intitulado "Documentos de prédios em Castelões de Cepeda- 

Paredes" sendo constituído pelos seguintes documentos: aforamento feito por  António 

Pedro Barbosa e Mendonça de Magalhães Alpoim e sua mulher Maria Leonor Emília 

Teixeira de Barros Mota, ambos da freguesia de Rande, a António Ferreira e sua mulher 

Joaquina de Sousa Almeida, do lugar da Povoa, freguesia de Castelões de Cepeda (2 abril 

1843); aforamento feito por  Manuel Carlos de Magalhães a Manuel Pinto de Magalhães 

e sua mulher Josefa Maria de Sousa ( 1 janeiro 1786); sentença civil de apelação tendo 

como apelados José Diogo Dias Freitas e Vasconcelos, a mulher deste Maria Cândida 

Barbosa de Magalhães, e José de Sousa e sua mulher, do lugar de Abadim, freguesia de 

Castelões de Cepeda, e apelantes o pároco, juiz da cruz e eleitor da freguesia de Castelões 

de Cepeda (26 novembro 1838); certificado sobre uma escritura publica de Engrácia 

Ferreira Neto Meireles Freire, tendo anexo o recibo de pagamento do mesmo ( 15 março 

[]) e ainda anexa uma escritura de venda e remissão que fazem Joaquim Bernardo Mendes 

e esposa a Engrácia Ferreira Neto Meireles Freire (24 fevereiro 1894); aforamento feito 

por  Manuel Carlos de Magalhães  Rodrigues, da quinta das Pias, freguesia de Castelões 

de Cepeda,  a José Ferreira e sua mulher Maria Rosa da mesma freguesia (25 setembro 

1824); dote feito por Francisco Henriques, viúvo, à sua filha Mariana Fernandes ( 19 

junho 1719); sentença civil de João Rodrigues e sua mulher e filhos contra Gaspar Vieira 

e mulher  devido a questões relacionada com passagem de água por terrenos dos 

envolvidos (1718); sentença civil de carta de rematação de bens,  sendo João de 

Magalhães Rodrigues quem os rematou, estando estes ao cargo do juízo dos órfãos que 

ficarão de Maria Vicente (1744); sentença civil de apelação de Maria Caetana, viúva, 

contra José Barbosa Ordins (12 janeiro 1788); sentença civil de Manuel de Magalhães 

Rodrigues e João Rodrigues contra Alexandre Pereira (junho 1700); declaração de 
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Domingos Alvares e mulher Maria da Silva, do lugar de Rio Mau, freguesia de Pedorido, 

a Maria de Sousa Barbosa, do lugar de Pias, freguesia de Castelões de Cepeda (30 maio 

1794); escritura de dote que faz [Cabeceira] de Magalhães de Paiva, viúva, de Castelões 

de Cepeda, a seu filho João de Magalhães Rodrigues, de Castelões de Cepeda (16 junho 

1745); declaração de venda que faz António José Soares e Maria de Sousa a António 

Caetano e sua mulher Maria, do lugar das Pias, freguesia de Castelões de Cepeda, de uma 

leira ( 19 agosto 1837); declaração feita por José Ferreira e sua mulher Ana Pinto Ribeiro 

, do lugar das Pias, freguesia de Castelões de Cepeda, sobre dividas que tinham a João 

Joaquim Rodrigues, sendo este do mesmo lugar dos primeiros (3 julho 1811); petição 

feita por Manuel Coelho de Magalhães, do lugar das Pias, freguesia de Castelões de 

Cepeda (2 dezembro 1793); doação de Maria Barbosa Lopes, viúva, a sua filha e genro 

João de Magalhães Rodrigues, do lugar das Pias, da freguesia de Castelões de Cepeda (9 

dezembro 1753 ); carta de sentença crime tendo de um lado Maria Cândida Barbosa de 

Magalhães, mulher de José Diogo  Freitas e Vasconcelos, e de outro Miquelina Magalhães 

casada com José de Sousa, da freguesia de Castelões de Cepeda ( 26 julho 1830); 

requerimento e certidão pedida por Maria Caetana de Sousa Barbosa sobre uma carta de 

compra que fez Manuel de Magalhães a Manuel Alvares (18 agosto 1777); requerimento 

feito por Boaventura de Magalhães Freitas e Vasconcelos com sua mulher Engrácia 

Ferreira Neto Meireles Freire para que se chame a juízo conciliatório Bernardino de Sousa 

e Costa e sua mulher Maria, estes da freguesia de Freamunde  (8 março 1879), tendo 

anexo o auto de conciliação (11 março 1879) e o recibo da conservatória de Paredes (22 

março 1879); escritura de venda  de Boaventura de Magalhães e sua mulher Engrácia 

Ferreira Neto de Meireles Freire a Manuel Dias,  da freguesia de Castelões de Cepeda ( 

17 outubro 1878); sentença civil a favor de Maria Caetana de Sousa, viúva, do lugar das 

Pias, freguesia de Castelões de Cepeda (3 novembro 1765); subemprazamento feito por  

João de Barbosa Mendonça Pinto e sua mulher Eusebia de Magalhães, da freguesia de S. 

Tiago de Rande, representados por Francisco de Barbosa Mendonça Pinto, a José Pinto e 

sua mulher da freguesia de Castelões de Cepeda ( 28 janeiro 1787); aforamento feito por 

João Barbosa Mendonça Pinto e sua mulher Maria Eusebia de Magalhães, de S. Tiago de 

Rande, a José de Meireles e sua mulher da freguesia de Castelões de Cepeda ( 30 julho 
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1773);  doação feita por Maria Caetana de Sousa Barbosa, viúva, a seu filho Manuel 

Carlos de Magalhães, alferes , da freguesia de Castelões de Cepeda (13 outubro 1785); 

aforamento de  Manuel Carlos de Magalhães e sua mulher Rosa Maria Josefa Gomes 

Ferreira, do lugar das Pias, freguesia de Castelões de Cepeda, a Manuel Lopes Martins e 

mulher Maria Francisco do lugar de Rio Mau, freguesia de Pedorido ( 31 outubro 1800); 

sentença civil de louvação de Manuel de Magalhães Rodrigues de Paiva, da freguesia  de 

Castelões da Cepeda (30 março 1753); aforamento feito por  Manuel Carlos de 

Magalhães, sargento-mor, e sua mulher Maria Josefa Gomes a Jerónimo Gaspar e sua 

mulher Bernardina Rosa, todos da freguesia de Castelões de Cepeda (12 outubro 1805); 

declaração de arrendamento  que faz Manuel Carlos de Sousa e mulher Maria das Neves, 

de Castelões de Cepeda, a  António Pedro de Barbosa e Mendonça de Magalhães e sua 

mulher Emília Teixeira de Barros e Mota;  aforamento feito por Manuel Carlos 

Magalhães, alferes, a Manuel Pinto de Magalhães e sua mulher Josefa Maria de Sousa, 

todos de Castelões de Cepeda ( 1 janeiro 1786); aforamento feito por  João Barbosa, 

capitão, de São Miguel, a João Pinto e sua mulher Ana Henriques , da freguesia de 

Castelões de Cepeda (26 janeiro 1713); declaração de troca de Manuel Carlos de 

Magalhães, capitão, e mulher Maria Josefa Gomes Ferreira, da quinta das Pias, localizada 

na freguesia de Castelões de Cepeda,  com  Custodio José Vieira e mulher Maria Pereira 

de Barros, da quinta do Souto, da freguesia de Castelões de Cepeda (20 junho 1793) 

;declaração de aforamento  de uma sorte feito por  Manuel Nogueira e mulher Maria da 

Rocha do lugar de Rio Mau, freguesia de  Pedorido, a Maria Caetana, do lugar das Pias, 

freguesia de Castelões de Cepeda (26 janeiro 1793); sentença civil de Maria Caetana, 

viúva, seus filhos, Francisco de Sousa e Manuela Ribeiro do lugar das Pias, freguesia de 

Castelões de Cepeda, contra João Caetano Coelho e sua mulher (1767); sentença civil de 

embargo de obra de Manuel Carlos de Magalhães Rodrigues de Paiva e sua mulher  contra 

António Barbosa Mendonça Pinto e mulher, do concelho de Unhão (12 fevereiro 1817); 

títulos de aforamento feitos por António Barbosa Mendonça, segundo avô  de Luís de 

Barbosa Mendonça (1853); lista de prazos e foros feitos tendo a indicação que estão no 

maço 1 de Luzim , e com a alusão a José Diogo Dias Freitas; compra de António José da 

Rocha a António de Sousa e mulher Ana Maria de Magalhães, todos da freguesia de 
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Castelões de Cepeda (30 abril 1786), tendo anexo  uma compra de António José da Rocha  

(2 maio 1786) e uma carta de compra onde  António José da Rocha está envolvido  (29 

maio 1786); sentença civil  movida contra Maria Caetana (1786); requerimento pedido 

por Maria Caetana e sua irmã, de Castelões de Cepeda,  sobre execução partilhas, tendo 

anexo a certidão pedida ( 9 agosto 1783); duas listas de prazos e foros feitos tendo a 

indicação que estão no maço 1 de Luzim , e com a alusão a António Caetano de Moura; 

sentença cível de Maria Caetana Rodrigues de Sousa contra Manuel Ribeiro; 

requerimento pedido por Manuel Pinto de Magalhães, do lugar das Pias, freguesia de 

Castelões de Cepeda, para que lhe passe certidão sobre uma propriedade que este 

comprou a José Ferreira e sua mulher Ana Pinto Ribeiro, do mesmo local ( 25 fevereiro 

1793), tendo anexo a declaração de venda  uma certidão (16 maio 1796). 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/JDDFV 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/MCBM 

PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00002 

Datas extremas: 1885-04-19/ 1935-03-13 

Título: "Comuns" 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço denominado de "Comuns" composto por: certidão sobre o 

teor do testamento de José Diogo Dias Freitas Vasconcelos (19 março 1919); 

requerimento e certidão sobre o dote de casamento entre António José Coelho  com 

Cecília Mendes Leão (19 abril 1875); caução feita por João Ribeiro Gomes e sua mulher 

Ludovina de Sampaio, da freguesia de Figueiró, a Manuel Ferreira Neto Freitas 

Vasconcelos (15 maio 1903); sentença formal de partilhas a favor do co-herdeiro António, 

filho de António Joaquim Mendes Neto (27 março 1884); caução feita por  Basílio 

Fernandes e Rosa Ferreira de Matos, do lugar de Vista Alegre, na freguesia de S. Pedro 

de Fins( 15 maio 1903) certificado de cumprimento de legados pios referindo que Aprígio 

Augusto cumpriu os legados  que foram deixados por testamento de Maria Cristiana de 

Meireles Freire, tendo anexo o testamento de Maria Cristiana e um certificado de partilha 

feia pelos herdeiros de José Joaquim Ferreira Neto datado de 23 janeiro de 1882 (4 abril 

1892); recibos de pagamento de contribuição predial  urbana de Maria Augusta Ferreira 

Neto Sottomayor e Menezes (29 julho 1929); sentença formal de partilhas extraída do 

auto de inventário de menores que se procedeu por falecimento de Severo Máximo a favor 

do herdeiro Manuel Ferreira Neto Freitas e Vasconcelos (28 outubro 1882); testamento 

de Severo Máximo (2 julho 1882); certificado sobre a partilha que fez Maria Cristiana de 

Meireles Freire e José Ferreira Neto de Meireles Freire, respetivamente viúva e filho de 

José Joaquim Ferreira Neto (10 junho 1891); recibo respeitante ao pagamento da remissão 

obrigatória pago por Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor e Menezes (12 março 

1935); testamento de Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire( 28 maio 1901); partilha 

feita por Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire, Alcina Ferreira Neto Meireles Freire 

e Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire, esta acompanhada com seu marido Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes (1 dezembro 1884); requerimento e respetivo certificado 
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sobre a liquidação por título gratuito de Silvana Ferreira Neto Meireles Freire (12 junho 

1921) tendo anexo um traslado da partilha da herança de Silvana Ferreira Neto de 

Meireles Freire (28 julho 1920). 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV 

PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/JDDFV 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00003 

Datas extremas: 1802-05-24/ 1808-10-19 

Título: "Documentos de prédios da quinta Vila" 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço intitulado "Documentos de prédios da quinta Vila" sendo 

constituído pelos seguintes documentos: transação amigável feita entre o padre Carlos 

José Soares e sua irmã Maria de Jesus, ambos da quinta do Poço na freguesia de Urrô (19 

outubro 1808); relação dos prédios do casal e prazo de Vila Verde, situado na freguesia 

de S. João de Eiriz; repartição das águas das presas do “ribeiro da Lama” (24 junho 1803); 

venda de Francisco de Paula Mello e sua mulher Maria Rosa Pinto de Vilhena, de S. 

Miguel de Borba de Godim, a José Joaquim Soares, da quinta do Paço, freguesia de Urrô 

(22 outubro 1803); compra de José Joaquim Soares, da quinta do Paço, freguesia de Urrô, 

a Francisco de Paula Mello e sua mulher Maria Rosa Pinto de Vilhena, de S. Miguel de 

Borba de Godim, sendo estes representados pelo procurador João António Ferreira 

Pereira (24 maio 1802). 

Idioma: Português 

Notas sobre o estado de conservação: Existem documento que se encontram 

manchados. 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00004 

Datas extremas: 1730-08-13/ 1914-05-27 

Título: Maço nº1 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço composto por: compra de José Caetano de Sousa, da freguesia 

de Bustelo, a António Pereira de Sousa, viúvo (17 março 1886); compra de Joaquim 

Pereira de Sottomayor e Menezes a Ana Joaquina Teixeira Coelho, viúva, e sua nora Ana 

Delfina Mesquita Barreto, também viúva (20 julho 1885); prazo de 3 vidas do mosteiro 

de São Miguel de Bustelo a Maria Rosa Moreira, solteira (21 abril 1825); compra feita 

por Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes a Ana Joaquina Coelho e nora desta Ana 

Delfina Mesquita Barreto (19 setembro 1885); prazo do mosteiro de Bustelo feito a 

Manuel Pinto e sua mulher (13 agosto1730); venda feita por José Coelho Ribeiro e sua 

mulher Maria da Piedade Coelho de Matos, proprietários do lugar da Foz, freguesia de 

Meinedo, a Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes ( 9 dezembro 1904); permuta feita 

entre Joaquim Ferreira de Sousa e Joaquim Augusto Camelo (26 outubro 1901); 

declaração de venda feita por Joaquim  Vieira da Costa e mulher Ana Viera da Costa, 

proprietários, do lugar da estação de Caide, freguesia de Caide de Rei, a José Ferreira de 

Sousa, viúvo, proprietário, do lugar do Souto do Rei da freguesia de Bustelo (1 fevereiro 

1907); compra feita por José Ferreira de Sousa, da freguesia de Bustelo, a António Gomes 

e mulher, da freguesia de Meinedo (31 outubro1869); declaração de venda feita por 

António Gomes dos Reis e mulher Januária Rita Pereira  de Carvalho a José de Sousa do 

lugar do Souto do Rei (28 janeiro 1872); nota registo (20 abril 1903); três recibos 

referentes ao pagamento do registo por titulo oneroso de José Ferreira de Sousa (25 junho 

1898/29 setembro 1900/22 janeiro1872); compra feita por  Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes a  António Camelo, solteiro, de Bustelo (10 fevereiro 1906); venda 

feita por José Coelho Ribeiro e mulher, da freguesia de Meinedo, a Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes (9-12-1904); escritura de venda e constituição de servidão feita 

por José Ferreira de Sousa a José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes e mulher 
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Lídia da Assunção Donas-Bôtto (27 maio 1914), tendo anexa a nota de registo (21 agosto 

1914); escritura de constituição de servidão feita entre António Pinto e sua mulher Emília 

de Jesus,  e outros com José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes (27 maio 1914) 

tendo a nota de inscrição anexa (21 julho 1914); declaração de obrigação de pagamento 

de for de Joaquim Pereira Freire e mulher Antónia Ferreira dos Santos a António Augusto 

Camelo (25 novembro 1884) tendo anexo o recibo de contribuição por titulo oneroso (23 

maio 1902); certificado sobre permuta feita entre António Gomes Pinheiro e sua mulher 

Januária Rita Pereira  de Carvalho  e José Ferreira de Sousa e mulher Maria Rosa; 

declaração de venda de uma sorte feita pelo padre António Ferreira da Silva (28 junho 

1898) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00005 

Datas extremas: 1770-06-10/ 1886-01-28 

Título: Maço nº2 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço constituído por: contrato de compra feita por Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes a Custódia Rosa Moreira, viúva, da freguesia de Paço de Sousa 

(31 janeiro 1827); escritura de compra de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes a José 

Ferreira , sendo este da freguesia de Cête, comprando o primeiro umas casas térreas aos 

segundos, sendo esta situadas no lugar de Barreiros, na freguesia de Paço de Sousa (28 

janeiro 1886); declaração de aforamento de Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e 

mulher Rosa Clara Soares de Moura a Guilherme Ferreira e sua mulher Domingas Vieira 

(17 fevereiro1858), concertação amigável relacionada com o usufruto de água feita entre 

António Duarte Pereira  e sua mulher Gertrudes, do lugar de Bairros na freguesia de Paço 

de Sousa, e os consortes João Rodrigues Ferreira e sua mulher, Carlos Soares, Joaquim 

Ferreira e sua mulher e Margarida Rodrigues (11 agosto 1833); prazo feito por Joaquim 

Pereira Menezes Sottomayor  a António José Vieira e sua mulher ( 9 junho 1827); carta 

de rematação civil  aparecendo Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes como 

arrematante dos bens que vêm a rematação(1770 /10 junho 1770); declaração  de António 

da Rocha sobre um ajuste com Custódio Moreira de Barros, da freguesia de Paço de 

Sousa, para o segundo dar licença relacionada com o uso da água da presa Aguieira, 

situada na freguesia de Paço de Sousa ( 19 dezembro 1785)  pública-forma de sentença 

civil de adjudicação e trespasse de bens de raiz a favor de António José da Rocha  da 

freguesia de Paço de Sousa, sendo o bem trespassado a propriedade da Aguieira (11 março 

1813); prazo feito por Rodrigo Pereira de Menezes e mulher Rosa Clara Soares de Moura 

a Manuel Pais, viúvo, da freguesia de Fonte Arcada, de uma sorte de mato, situado no 

"monte do Cavalo", na freguesia de paços de Sousa (23 fevereiro 1858);declaração de 

aforamento feita Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e mulher Rosa Clara Soares de 
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Moura a Guilherme Ferreira e sua mulher  Domingas Vieira, aforando os primeiros aos 

segundo um pedaço de terra que os segundos já cultivam (17 fevereiro 1858). 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00006 

Datas extremas: 1701-08/ 1861-01-05 

Título: Maço nº3 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço constituído por: testamento de Clara Rosa Benedita Barbosa 

e Bento Rodrigo de Sottomayor e Menezes (25 fevereiro 1793); lista com registo de bens 

pertencentes à quinta de Cabanelas, localizada na freguesia de Bustelo, pertencente a 

Antero Augusto da Silva Moreira, da Casa da Ramada em Meinedo; carta enviada por  

José Pacheco Nunes (28 setembro 1743); dote de freira de Maria Josefa para entrar no 

convento de Santa Clara de Amarante (28 de setembro de 1743); carta de rematação civil 

de José Pacheco Nunes de uma fazenda na freguesia de Bustelo, que foi pertença dos 

executados João de Sousa de Carvalho, capitão e já defunto, e sua mulher Joana de 

Mendonça  (dezembro 1735); certidão pedida por Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes sobre uma doação que fez António de Vasconcelos Carvalho e Menezes a seu 

sobrinho António de Vasconcelos, senhor da Casa de Vila Boa de Quires (30 junho 1796); 

documento que se refere a bens relacionados com a tutória feita por Duarte dos bens de 

órfãos deixados por Bento Pereira da Silva e Menezes, que nunca foram pagos aos 

descendentes do segundo quer pelo referido Duarte, ou pelos descendentes deste (19 

agosto 1818); certidão requerida por Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes sobre 

o inventário orfanológico que fez Bento Pereira da Silva e Menezes (12 setembro 1818); 

certidão requerida por Bento Rodrigo Pereira Sottomayor sobre o inventário que se fez à 

morte de  Bento Pereira Menezes, seu bisavô (agosto 1701/21 outubro 1805); prazo feito 

por José Carlos de Meireles Freire, do lugar da Pereira da freguesia de S. Pedro de Fins, 

estando também como procurador de sua mulher Rosa Maria Limiana, a Manuel Alvares 

e mulher, estes da freguesia de Real (18 maio 1775); libelo de bens imóveis de António 

Pereira de Menezes contra seu irmão Joaquim Pereira de Menezes e mulher Arcângela 

Angélica tentando António Pereira reverter a doação e renúncia a todos os bens de seu 

pai, sendo António o filho varão, que havia feito em favor do irmão Joaquim, por esta 
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doação ter sido forçada pelo seu pai e irmão considerando-a ilegal (28 junho 1824); 

compra feita por Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes  a António  Mendes e sua 

mulher  Ana Maria, do lugar da Bouça, na freguesia de Bustelo, comprando o primeiro 

um serrado, situado na freguesia de Bustelo, aos segundos(11 janeiro 1780); desistência 

e renuncia de António Menezes Sottomayor  em favor do irmão Joaquim Pereira Menezes 

(16 agosto 1806); requerimento e respetiva certidão requerida por Rodrigo Pereira 

Sottomayor Menezes  sobre o seu casamento com Rosa Clara Soares de Moura, sendo 

referido todo o contrato para a realização deste casamento feito entre Rodrigo e o pai da 

noiva ( 31 agosto 1868); declaração de troca que faz António da Silva, do lugar de 

Carvalhos, freguesia de Croca, a Rodrigo Pereira de Menezes e sua mulher Rosa Clara 

Soares de Moura, trocando o primeiro as suas casas e horta por umas casa e hortas dos 

segundos outorgantes (3 janeiro 1872); paga feita por Rita de Silveira , da freguesia de 

Guilhufe, a Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes (18 junho 1853); requerimento para 

embargo feito por António de Sousa Freire Malheiro de Bitarães e Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes contra  o empreiteiro das obras do caminho de ferro do Douro (26 

janeiro 1875); certidão pedida por Firmino José Machado de Miranda sobre uma 

transação feita entre moradores de Guedixe e Maria Micaela e seu filho António Machado 

de Miranda, alferes capitão, sendo estes da freguesia e couto de Cête (28 novembro 1807); 

sentença civil de trespasso e rematação de bens de António Afonso Pereira de Menezes 

Sottomayor, tendo esses bens sido executados pela Santa Casa da Misericórdia de 

Penafiel, fazendo esta sentença alusão a todo esse processo relacionado com a execução; 

declaração referente à renúncia e doação feita por António Menezes Sottomayor  em favor 

do irmão Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes que o primeiro agora quer reverter; 

resposta de Francisco José Sarmento a perguntas que lhe colocadas sobre a realização de 

um matrimónio entre Pedro e Francisca (1 agosto 1797). 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 
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PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/JPN 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/MJ 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/APMS 

PT/CCB/FSMMS/CC/AAQVL 

Estado de conservação: Existem documentos que se encontram danificados e com 

rasgões. 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00007 

Datas extremas: 1858-11-05/ 1951-05-13 

Título: Maço nº4 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço constituído pelos seguintes documentos: certidão passada por 

Manuel Moreira , bacharel formado em Direito pela Universidade de Coimbra e notário 

na comarca de Vila do Conde, em que certifica que no seu livro de notas nº31 na folha 32 

e 32 verso está vertida uma escritura sobre um contrato antenupcial feito entre Maria 

Ramos Camela, solteira, e António Alvares dos Santos e sua mulher Ana Ramos, 

proprietários, e como terceiro outorgante António Alvares dos Santos, solteiro, maior, 

lavrador, todos do lugar de Fim de Vila, freguesia de Vila Chã (20 agosto 1910); certidão 

sobre o teor do testamento de António de da Silva Lopes, sendo este datado de 18 de 

outubro 1939 ( 9 maio 1940); certidão sobre um contrato de venda feito entre Francisco 

da Silva Oliveira, casado, proprietário, morador na freguesia de Guilhabreu, José, casado, 

industrial, da freguesia de Aveleda, e Carlos Gonçalves dos Santos, casado, todos sócios 

da sociedade em liquidação "A Lusitania, Lda", cuja sede era na freguesia da Aveleda em 

Vila do Conde, sendo a segunda parte envolvida Ventura Francisco (2 abril 1940); compra 

de José da Costa Silva, da freguesia de Bagunte, a Joaquim Lopes Ferreira e sua mulher  

(25 novembro 1858); venda de José Goncalves Belchior e mulher Custodia Goncalves 

Marques, da freguesia do Mindelo, a Amelia Moreira de Sousa, solteira, da freguesia de 

Fajozes, e José Maria Bento de Sousa, solteiro, do Mindelo (18 abril 1898); carta de 

Helena Gonçalves de Sousa, proprietária, moradora na freguesia de Vilar do Pinheiro, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde (sem data); escritura de dote de 

casamento de José Francisco Ramos Júnior, solteiro de Vila Chã, e Maria Ramos, da 

freguesia da Lavra ( 7 junho 1883); certificado relativo à inscrição predial a favor de 

Maria Ramos, viúva de António Francisco Valério,  do lugar da Lavandeira, freguesia de 

Vila Chã (26 maio 1928 ) , tendo anexa uma certidão sobre uma petição de uma ação 

cível pedida por Maria Ramos contra o seu filho Manuel Francisco Valério, solteiro, 
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maior, proprietário, de Vila Chã (24 maio 1928); certidão sobre a existência de autos do 

inventário orfanológico a que se procederam por morte de Artur Filipe Ramos, que fora 

casado, marítimo e morador no lugar das Caxinas (Vila do Conde), tendo sido descrito 

nesse inventário um bem imobiliário ( 9 março 1939); certidão sobre uma convenção 

antenupcial tendo como primeira outorgante [A__i_a] Ramos dos Santos, viúva, 

proprietária,  e como segundos Palmira Maria da Costa, doméstica, e António Faria, 

negociante, solteiros, do lugar de Cima Vila- Vila Chã (3 abril 1943); compra de José de 

Sousa Barreto  e mulher, aos herdeiros de Luís da Silva Lopes, que habitou em Retorta 

(10 março 1906); escritura de venda quitação e obrigação de prédio foreiro feita entre 

Ventura Martins Bagulho e mulher Amelia Moreira de Sousa, respetivamente alfaiate e 

doméstica, da freguesia de Fajozes, e José Gonçalves Dias e mulher Emília Gonçalves 

d´Azevedo, lavradores, da freguesia do Mindelo (23 junho 1900); arrendamento feito 

entre  António Rodrigues Ramos, viúvo, proprietário, e Joaquim Rodrigues Ramos, 

solteiro, maior e lavrador, ambos da freguesia de Fajozes ( 15 novembro 1941); 

arrendamento entre António dos Santos da Russa, casado, pescador, e Mário Gomes 

Nova, casado, pescador, no lugar da Poça da Barca em Vila do Conde (17 setembro 1949); 

arrendamento feito entre Ana Ferreira Flores, como senhoria, e Miguel da Costa Gomes, 

solteiro gigueiro, como inquilino,  este residente no lugar das Caxinas, Vila do Conde (1 

agosto 1947); dois recibos de contribuição de registo de título garantido de Manuel 

Francisco da Costa (26 junho 1926) e outro recibo referente ao pagamento da contribuição 

por título oneroso feito por Francisco da Costa (27 junho 1921); certidão sobre o teor do 

testamento de Marcelina Fernandes da Silva que residiu na freguesia de Rates ( 1 março 

1937); arredamento feito entre Agostinho de Sá Leite e mulher Beatriz Neves Pires, 

proprietários, da freguesia de Vilar, e Carlos Neves Leite, solteiro, maior, agricultor da 

mesma freguesia ( 7 fevereiro 1947); certidão sobre a divisão de propriedades que fizeram 

Isabel Ferreira Barbosa e marido Fernando Cunha, da freguesia de Fornêlo, e Salbina 

Ferreira Barbosa, solteira, maior da freguesia da Touguinhó (19 maio 1938); certificado 

pedido por Manuel Francisco da Costa, casado, da freguesia de Macieira, sobre uma 

inscrição em que se refere o usufruto e administração de um prédio por parte da sua mãe, 

Rita Lima Bernardina, viúva, proprietária, da mesma freguesia, que doou ao filho esse 
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bem referido na certidão (12 novembro 1923); carta dirigida ao sindico da bolsa do Porto 

enviada por David Peixoto, solicitador, a pedir que o primeiro lhe certifique o valor da 

"libra-ouro" e da "libra-cheque" (12 junho 1951); certidão sobre uma venda feita entre 

Guilherme José Marques de Souza e mulher Joaquina Gonçalves Marques, proprietários 

da freguesia de Mindelo, tendo como segundos outorgantes [Adorinda]  Marques de 

Sousa e seu marido António de Lima Correia, proprietários, de S. João da Madeira, e 

como terceiros outorgantes António Marques de Sousa, solteiro, maior, industrial, 

morador em Vila do Conde, e por fim, como quartos  Regina Marques de Sousa e marido 

José Lopes Martins Ferreira, proprietários da freguesia do Mindelo (15 fevereiro 1940); 

escritura de doação feita entre José Francisco Ramos Júnior, viúvo, proprietário, e seus 

irmãos José Francisco Ramos Júnior, Miguel Francisco Ramos e Maria Ramos, todos 

estes solteiros, maiores e agricultores da freguesia de Vila Chã (20 agosto 1938); certidão 

sobre um contrato antenupcial celebrado entre Raul Gonçalves de Sá, solteiro, maior, da 

Touguinha, e Ana Luís de Castro, solteira, maior, de Tougues (24 novembro de 1920 ); 

contrato para cooperação no uso e de uma maquina de debulhar trigo feito entre Arnaldo 

Moreira Ramos, Domingos Gonçalves, Pedro Joaquim Gonçalves Bretão, Albino Rafael, 

casados, José Lopes d´Azevedo, solteiro, e Manuel Francisco Júnior, tendo essa máquina 

sido comprada em parceria por estes (12 setembro 1933); duas cartas dirigidas ao 

engenheiro diretor da Direção Hidráulica do Douro, uma de Artur Ramos de Faria 

Guimarães, com 69 anos, capitalista, e de Frutuoso Ferreira da Silva, 55 anos, 

proprietário, ambos da freguesia de Vairão, referindo-se à posse da casa da azenha de 

moer cereais, e a segunda é de José da Silva Carvalho, morador no lugar e freguesia de 

Vairão, possuidor da dita casa da azenha, a declarar essa posse à mesma entidade ( 11 

outubro 1941); certificado pedido por Bento Rodrigues sobre as propriedades do mosteiro 

de Vairão, tendo ele ficado com posse de uma propriedade que fora do dito mosteiro (este 

documento encontra-se incompleto); certificado requerido por José Francisco Ramos 

Júnior, casado, proprietário, do lugar do Outeiro, freguesia de Vila-Chã sobre a 

transmissão de um foro anual a seu favor (21 julho 1909) tendo anexo uma escritura de 

venda de domínio direto que fez Ana Maria Elisa Torres de Castro Portugal, solteira de 

Rio de Moinhos, a José Francisco Ramos Júnior( 9 julho 1909); prazo de 3 vidas feito 
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pelo Mosteiro de Roriz a Maria Antónia e a seu marido Francisco Ramos ( 1 dezembro 

1767). 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00008 

Datas extremas: 1788-12-28/ 1926-02-26 

Título: "Diversos Testamentos "Antigos" " 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço intitulado "Diversos Testamentos "Antigos"" sendo este 

constituído pelos seguintes documentos: registo de casamento de Severo Máximo de 

Freitas Vasconcelos com Alcina Ferreira Neto Meireles Freire (11-08-1877); certidão de 

partilha e doação entre os herdeiros de José Diogo Dias de Freitas Vasconcelos e mulher 

Maria Cândida Barbosa de Magalhães (15-06-1928); certidão sobre a escritura de partilha 

que fez Maria Cristina de Meireles Freire e José Ferreira Neto de Meireles Freire, 

respetivamente viúva e filho de José Joaquim Ferreira Neto (18-01-1921); traslado 

escritura de partilha que fez Maria Cristina de Meireles Freire e José Ferreira Neto de 

Meireles Freire, respetivamente viúva e filho de José Joaquim Ferreira Neto (23-01-

1882); sentença civil de formal de partilhas da co-herdeira Maria Cristiana extraída do 

inventário do pai desta; doação que faz Maria Caetana de Sousa Barbosa, viúva, a Manuel 

Carlos de Magalhães, da freguesia de Castelões de Cepeda ( 29-12-1788); caderneta da 

Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência de José Joaquim Sottomayor e Menezes 

(1939). 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/JDDFV 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/MCBM 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00009 

Datas extremas: 1929-05-14/ 1961-10-18 

Título: "Casa de S. Pedro" 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço intitulado "Casa de S. Pedro" sendo constituído pelos 

seguintes documentos: agenda de contas com documentos de contas avulsas no seu 

interior (1930); envelope destinado a Joaquim Menezes de Henrique Figueiredo; carta de 

Henrique Figueiredo para Joaquim Menezes sobre questões financeiras entre a sobrinha 

do primeiro com Joaquim Menezes (21 novembro 1953); envelope com carta de relação 

de João Batista Coelho a Maria Augusta de Sottomayor (14 maio 1929) tendo anexo um 

recibo notarial; envelope cujo o emissário foi Maria Augusta Caetano destinado a Glória 

para esta o entregar a Joaquim Caetano; carta de Rute Figueiredo a Joaquim Sottomayor 

e Menezes devido a uma dívida existente entre os dois; carta de Manuel Coelho para 

Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes devido à dívida existente entre o segundo e 

Rute Figueiredo ; carta destina a Sr. Menezes referindo-se questões financeiras (21 julho 

1961); carta de Maria Augusta Caetano para  Sr. Menezes; caderneta da Caixa Geral de 

Depósitos , Crédito e Previdência de José Joaquim de Sottomayor e Menezes; postal de 

Bernardino de Costa Gomes dirigido a Joaquim Menezes referindo-se a rendimentos de 

propriedades; declaração de Bernardino Gomes em que este refere ter recebido dinheiro 

de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes, Clotilde Maria de Sottomayor 

Donas-Bôtto e Menezes e Maria Benedita de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes (18 

outubro 1961); cinco documentos referentes a contas; anotações sobre dívidas já pagas e 

quem foi o recebedor; transferência de importâncias feita por José Joaquim Pereira 

Sottomayor a seu filho  Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes; anotações 

de Bernardino e mulher relacionadas com questões financeiras; conta de Joaquim 

Menezes na serralharia (16 julho 1960); recibo do trabalho desempenhado por Abílio 

Ribeiro da Silva, trolha, passado a Joaquim Menezes; postal de Armindo Coelho dirigido 

a Joaquim Menezes tratando de questões financeiras (21 abril 1943); carta de Armindo 
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Coelho para Joaquim Menezes tratando de questões financeiras (12 abril 1943); carta de 

Silvana Coelho dirigida a Sr. Menezes; duas cartas de Joaquim Leão Torres destinadas a 

Joaquim Menezes (6 maio 1947/18 maio 1947); carta de Bernardino Costa Gomes a Sr. 

Menezes sobre questões financeiras (18 maio 1946); carta de Bernardino Costa Gomes  

destinada a Sr. Menezes sobre questões financeiras (11 maio 194[9]); cartão de 

Bernardino Gomes destinado a Joaquim Menezes sobre questões financeiras; cartão de 

Sr. Menezes para um remetente desconhecido (19 março 1943); carta de Rute Coelho de 

Figueiredo dirigida a José Menezes Sottomayor sobre uma dívida que o segundo teria à 

primeira; envelope dos joalheiros Sousa e Coelho a Joaquim Sottomayor de Menezes 

sobre a dívida que este tinha a Rute Coelho; carta de Manuel Coelho a José Menezes; oito 

cartas de resposta de Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor e Menezes a Manuel 

Coelho devido a um dívida existente por Maria Augusta (5 agosto1930; 17 abril 1930; 22 

março 1931; 6 julho 1931; 1 novembro1931; 9 maio 1932; 21 junho 1934; 23 agosto1938) 

duas notas do banco de Maria Augusta a favor de Manuel Coelho (21 março 1930/ 13 

setembro1932) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM 

PT/CCB/FSMMS/CC/CMSDBM 

PT/CCB/FSMMS/CC/MBSDBM 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00010 

Datas extremas: 1648-02-24/ 1952-01-24 

Título: "Documentos antigos que se não podem ler" 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço intitulado "Documentos antigos que se não podem ler" sendo 

constituído pelo seguintes documentos: doação de Afonso António Ferreira Neto  feita 

aos seus sobrinhos  (11 abril 1740); dote para o casamento de José Pacheco Nunes com 

Maria Barbosa de Santa Clara , filha de Bento Rodrigo e Maria Barbosa (7 agosto 17[3]1); 

escritura de obrigação e licença feita por João Ignacio e sua mulher, de Paço de Sousa, a 

Joaquim Pereira de Menezes (27 março 1819); justificação do vinculo que  fez o cónego 

Domingos, sendo isto um traslado de um traslado da instituição do vinculo da capela e 

morgado feito a Francisco de Meireles Freire, apresentando o documento uma inscrição 

com o nome de José Patrício de Meireles Freire (3 agosto 1731); sentença civil  de agravo 

de Domingos Manuel e Francisco Rodrigues contra o padre Pedro Coelho Ferreira e seu 

fiador (28 fevereiro 1704/ 15 maio [17__]); sentença civil de transação a favor de Manuel 

Ribeiro de Queiroz (2 dezembro 1764); sentença civil do réu António Coelho contra 

Manuel Barbosa Ordins (3 setembro 1784/ 31 janeiro 17[__]) ; sentença civil de louvação 

de João Soares  de Guilhufe; sentença de agravo de João de Miranda e  mulher contra 

Matias Miranda e outros (21 janeiro 1695- 22 dezembro 1764); dois documentos onde se 

procedeu registo de rendas ; certidão sobre o teor de um prazo sendo esta requerida por 

Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes (16 outubro 1771); requerimento feito 

por António José Ferreira Neto e respetiva certidão onde se  certifica que este tem 

privilegio de bula de cruzada (28 abril 1759/27 novembro 1759); certidão pedida por 

Manuel Ferreira, do lugar de Vila Verde da freguesia de Eiriz, sobre as medições de um 

terreno (15 março 1773); certidão pedida por Gertrudes Maria Gomes, viúva da freguesia 

de Lamoso; sobre o inventário dos bens do marido (12 janeiro 1825); rol de rendimento 

e despesa da paróquia de Cascais no ano 1795 (19 julho 1796); vedoria de emprazamento 

do prazo cujo é possuidor o padre Joaquim Teles (3 junho 1802); rol das repartições e 
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determinações do terço do casal que comprou Custódio Reis (28 março 1734); carta de 

privilégio outorgada a Manuel Coelho Carvalho (22  julho 17[_]4); petição acerca de 

umas casas arrendadas pelo pai de Manuel Barbosa Ordins que foi dada por esmola a 

António Coelho (1788); paga e quitação feita por Bento Rodrigues e sua mulher Maria 

Barbosa a José Pacheco Nunes (2 dezembro 1731); declaração e ratificação de venda feita 

por Manuel ao padre Manuel de Magalhães (14 maio 1744); declaração sobre um contrato 

e ajustamento feito entre o mosteiro de Roriz e Manuel Ferreira e sua mulher (18 setembro 

1757); carta ao senhor desembargador do abade de Codessos a referir que o requerimento 

de José Coelho é legitimo pois este averiguou a sua legitimidade; recibo de pagamento 

de uma assinatura de uma publicação, existindo a anotação que António de Sousa Reis 

fez os pagamentos até ao fim da publicação (24 janeiro 1952); requerimento e certidão 

sobre uma excomunhão pedida por Catarina Barbosa ao padre da freguesia de S. Pedro 

de Raimonda (6 junho 1755); carta de sentença  crime e livramento e absolvição do reu 

António Neto, de Raimonda (1783); carta dirigida a Joaquim Teles Menezes sendo esta 

enviada por Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes referindo-se este às casas do 

Pereiro e águas da Tapada (22 setembro 1798); escambo de bens de raiz feito por José 

Martins e mulher Maria Pereira a e Ana Antónia a Pascoal Martins todos de S. Pedro de 

Fins (21 abril 1691); carta de pura venda feita entre André Gaspar e mulher Catarina 

Gonçalves e Gonçalo Francisco e mulher Francisca, do  lugar da Bouça Nova (166[3]); 

libelo de força requerido ao juiz por Ângela Marques, viúva (15 março [___]); fragmento 

de declaração de dívida feita por Francisco Neto Rosende, de Raimonda (1754); 

fragmento de uma venda que faz Amaro Coelho a  Catarina Ferreira (janeiro 

1676);contrato de  compra feito por Manuel Araújo, do lugar da Bouça na freguesia de 

Bustelo (14 junho 1761);  prazo feito por Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes 

a Joaquim Barbosa Pinto e sua mulher, da freguesia de Bustelo (11 agosto 1780); contrato 

de dote feito entre Gabriel Lopes e sua mulher Catarina Ferreira a seu genro e filha Maria 

Ferreira e José Ferreira Dias ( 26 janeiro 1776); aforamento feito por Joaquim Barbosa, 

ferrador, do lugar de Paredes, freguesia de Castelões de Cepeda, a Rosa e sua filha, sendo 

estas do mesmo lugar (25 outubro 1713); aforamento feito por Maria Caetana de Sousa 

Barbosa, viúva, seu filho e sua irmã, do lugar das Pias, freguesia de Castelões de Cepeda,  
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a António da Silva e sua mulher do lugar de Rio Mau, freguesia de Pedorido (19 setembro  

1787 ); declaração de venda feita por Bártolo Ribas Coelho e mulher Josefa Maria 

Joaquina, estes do lugar e freguesia de Santa Marta, a José Joaquim Ferreira Pinto, alferes, 

do lugar e freguesia de Croca, assim como também a José Luís de Croca, referindo ainda 

Joaquim Pereira de Menezes, senhor da Casa de Cabanelas ( 8 janeiro 1825); carta de 

venda feita por António Carneiro  e sua mulher [__] Machada, do lugar de Bouças, a João 

Pereira de S. Pedro de Fins de Ferreira  (14 janeiro 1675); aforamento feito por Bento 

Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes a Bento Soares Lopes e mulher do lugar de 

Bairros na freguesia de Paço de Sousa (15 julho 1772); compra feita por Manuel Pinto a 

Manuel Pereira do lugar de Pias, na freguesia de Castelões de Cepeda (30 maio 1754); 

carta de venda feita por João de Miranda (9 março 1672); declaração de venda feita por 

António Ferreira e mulher Maria Ferreira de S. Pedro de Fins de Ferreira (5 julho 1659); 

carta de venda feita por Domingos Gonçalves da Torre e mulher Maria Gonçalves a 

Bartolomeu Gonçalves da Pereira, sendo todos eles moradores na freguesia de S. Pedro 

de Fins de Ferreira (8 maio 1717); prazo feito por Pedro Leite Pereira de Melo e sua 

mulher Sebastiana Máxima  de Azevedo e Sousa a Maria Rodrigues, do lugar de Bairros, 

na freguesia de Paço de Sousa (11 maio 1803) prazo feito a Diogo Ferreira e mulher, 

ambos da freguesia de Codessos, pelo padre Batista da Trindade do mosteiro de S. Miguel 

de Vilarinho (termo da vila de Guimarães) em nome do padre João de Santa Tereza, prior 

do mosteiro de Nossa Senhora de Sandim (Barcelos) (28 dezembro 1706); prazo feito por 

Francisco de Sousa da Silva, do Porto, a Jerónimo Coelho da Silva e sua mulher (15 abril 

1712); contrato de prazo feito a Tomas e sua mulher Esperança (21 fevereiro 1657); prazo  

feito por Margarida Isabel de Lencastre e seu filho Gonçalo de Sousa da Silva Alcoforado 

Rebelo, representados pelo procurador António da Costa Soares, sargento-mor, a 

Francisco de Sousa e mulher Mariana de Magalhães  e Manuel Pinheiro e mulher Micaela 

de Magalhães(17 dezembro 1765;) prazo feito pelo Conde de Castelo Melhor a José 

Francisco e sua mulher, sendo estes residentes na freguesia de S. Pedro de Fins de Ferreira 

(26 maio 1717); prazo feito por Margarida Isabel de Lencastre seu filho Gonçalo de Souza 

da Silva Alcoforado Rebelo, representados pelo procurador António da Costa Soares, 

sargento-mor, a  Manuel Pinto Rodrigues e mulher Micaela de Magalhães, do lugar das 
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Pias, na freguesia de Castelões de Cepeda (12 dezembro 1766);  prazo feito por  Francisco 

da Rocha da Silva, da cidade do Porto, com o seu pai António de Sousa da Silva, sendo 

estes representados por um procurador, a Francisco Henriques e sua mulher (6 abril 

1712); carta de compra e venda feita entre o abade de Lustosa a Maria Antónia ,viúva, da 

freguesia de Lustosa  (24 janeiro 1722); contrato de venda feito entre Gonçalo Francisco 

e sua mulher Francisca de Souza e  Gaspar e sua mulher (17 janeiro 166[_]):  apenso de 

dois prazos, sendo um de Maria Cabral da Mota  e outro de Maria Barbosa, viúva, de 

Castelões de Cepeda (30 novembro 1671); declaração de venda feita por Manuel Alvares, 

solteiro, do lugar de Monterozo, ao padre Manuel de Magalhães Rodrigues, do lugar das 

Pias na freguesia de Castelões de Cepeda (14 maio 1744); prazo de 3 vidas feito entre 

António Nunes, como procurador de Pedro de Menezes , e Ângela de Sousa (24 fevereiro 

1648); declaração de ajuste feita pelo mosteiro de Roriz a Manuel Ferreira e sua mulher 

do lugar de Vila Verde freguesia de S. João de Eiriz (18 setembro 1757); compra feita 

por Manuel Ferreira do lugar de Vila Verde, freguesia de S. João de Eiriz (14 junho 1762); 

declaração feita por José Coelho da Costa, da freguesia de S. Pedro de Raimonda, 

referindo que ele é o principal fiador e pagador de uma venda que fez Manuel José, da 

mesma freguesia do primeiro; prazo celebrado entre o padre  Guilherme , frei professo na 

ordem de S. Jerónimo, como procurador do mosteiro de Santa Maria (26 novembro 1722); 

contrato de ajuste de matrimónio   (30 março 1701); declaração feita por Rosa Maria  da 

freguesia de S. Fins de Ferreira , estando também Manuel de Sousa envolvido (24 abril 

1776); carta de rematação de Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes da pensão 

que se paga à mesa abacial de Paço de Sousa respeitante a dois casais do Pereiro (7 agosto 

1770/ 20 junho 1772); carta de rematação de Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes da pensão que se paga à mesa abacial de Paço de Sousa respeitante a dois casais 

do lugar de Bairros na freguesia de Paço de Sousa (20 agosto 1770/ 19 junho 1772); carta 

de arrematação de Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes aparecendo este como 

arrematante de bens situados na freguesia de Paço de Sousa (20 agosto 1770/ 16 junho 

1772); carta de rematação de Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes, aparecendo 

este como arrematante de bens situados na freguesia de Paço de Sousa (27 agosto 1770/ 

15 junho 1772); carta de rematação, sendo arrematante Bento Rodrigo Pereira Sottomayor 
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e Menezes, de bens localizados em Bustelo e Paço de Sousa (21 março 1797/17 junho 

1797). 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/JPN 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM 

Existe um fragmento de uma declaração de dívida que poderá ser de Francisco Neto 

Rosendo (PT/CCB/FSMMS/CR/FNR) ou do seu filho com o mesmo nome 

(PT/CCB/FSMMS/CR/FNR1). 

Estado de conservação: Mau 

Notas sobre o estado de conservação: Grande parte da documentação presente neste 

maço encontra-se num elevado estado de degradação, o que não permite, entre outras 

coisas, a recolha de dados sobre a documentação. 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00011 

Datas extremas: 1745-07-01/ 1934-03-22 

Título: Maço nº5 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço de documentação constituído por: testamento de Josefa Alves 

Coelho, que foi moradora na freguesia de Figueiró, da vila de Sobrosa ( 30 agosto 1825); 

testamento  de Custódia Gomes Ferreira que foi solteira e moradora do lugar da Igreja na 

freguesia de S. Pedro de Raimonda (20 janeiro 1803); testamento de Clara Neto, que foi 

moradora no lugar de Rosende na freguesia de S. Pedro de Raimonda ( 3 março 1803); 

testamento de Francisca Rosa Pereira dos Reis, que morreu solteira,  sendo este feito em 

S. Miguel de Arcos (7 outubro 1830); testamento de Manuel Ferreira Neto Freitas 

Vasconcelos, casado com Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor e Menezes, tendo 

sido senhor da Casa de Rosende em S. Pedro de Raimonda (22 março 1934) tendo anexo 

a nota de aprovação e apresentação e certificados de transmissão de propriedades ( 20 

março 1934); testamento de Joana Neto,  que morreu solteira, tendo sido moradora no 

lugar de Rosende na freguesia de S. Pedro de Raimonda (15 janeiro 1763) tendo anexa a 

nota de aprovação e abertura (3 março 1765); cópia do testamento de José Ferreira Neto 

de Leão Rosende e Maria Joaquina Coelho Rodrigues Camelo; testamento de Maria 

Correia, solteira, do lugar da Sé da freguesia de Lustosa(28 agosto 1831) tendo anexo a 

aprovação e a nota de abertura (26 setembro 1831); cópia do testamento  de José Coelho 

da Costa de 26 dezembro 1791, sendo a cópia pedida por José de Freitas Guimarães, do 

lugar de Casais na freguesia de S. Pedro de Raimonda. (setembro 1890); certidão o 

testamento de José Domingues Arcos, morador e falecido na freguesia de Mariana 

(Brasil) tendo sido esta pedida por José da Costa como procurador da irmã do falecido, 

de nome Mariana Antónia (2 setembro 1795); testamento de Manuel Coelho de Carvalho, 

de S. Tiago de Figueiró  (7 fevereiro 1765); certificado do escrivão do juízo da 

Provedoria, capelas e rendas do rio de Janeiro, Antão José Milanão Barata, em como no 

seu cartório se encontrava o testamento de Manuel Joaquim Ferreira Neto, falecido no 
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Brasil, e descreve o seu conteúdo (28 abril 1888); dote de casamento de [____] Magalhães 

Rodrigues da freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Aguiar de Sousa, com Maria 

Caetana Rodrigues de Sousa Barbosa, esta de S. Martinho de Lagares, concelho de 

Penafiel (1 julho 1745); testamento de Ana Maria Pereira, que foi moradora na freguesia 

de Real. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR 

PT/CCB/FSMMS/CR/MJCRC 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00012 

Datas extremas: 1753-11-06/ 1936-06-16 

Título: "Documentos de pouca importancia- Arrendamentos e outros diversos "Antigos"” 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço denominado "Documentos de pouca importancia- 

Arrendamentos e outros diversos "Antigos" " constituído pelos seguintes documentos: 

testamento de Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes; doze listas com rendimento de 

cada propriedade mencionando os rendimentos e a renda que paga o inquilino fazendo 

referência a quem são estes; planta da quinta do Cabo, localizada no concelho de Paredes; 

avaliação de propriedades na freguesia de Bustelo (Penafiel) pertencentes a Maria 

Augusta Sottomayor e Menezes (16 junho 1936); documento que saiu de uma reunião 

familiar pelo qual Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes ficou de ajustar contas com 

seus irmãos e mãe após ter assumido a Casa de Cabanelas depois do falecimento do pai 

(18 setembro 1841); encargos condições para se realizar uma obra; paga e quitação feita 

entre Clara Luísa Pinto, viúva, da freguesia da Madalena, e Manuel Carlos de Magalhães 

e sua mãe, ambos de Castelões de Cepeda (5 janeiro 1789); relação dos prédios de 

Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire; requerimento de Alcina Ferreira Neto de 

Meireles Freire para se proceder à inscrição de bens nos registos (14 fevereiro 1890); 

anotação sobre um processo movido por Caetano Pereira da Silva Torres contra José 

Joaquim Ferreira Neto e sua mulher Maria Cristiana de Meireles Freire; declaração de 

Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire para se proceder à remissão de dois foros dos 

seu testamento (5 maio 1919); certificado de celebração de missas de alma e distribuição 

de dinheiro como vinha legado no testamento de Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire 

(26 novembro 1913); auto de cedência de bens (19 junho 1929); estatutos da comissão 

fabriqueira (3 novembro 1903); nota de citação para proceder a pagamento, sendo o 

pagamento feito por António de Sousa, viúvo da freguesia de Freamunde, a Alcina 

Ferreira Neto de Meireles Freire, devido à contribuição predial (27 setembro 1904); dois 

documento de medição de propriedades; duas declarações de recebimento de legados 
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testamentários instituídos por Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire e pagos por José 

Joaquim Sottomayor e Menezes (18 outubro 1919 e 30 novembro 1919); declaração de 

recebimento de legados instituídos por Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire, sendo 

estes pagos por Manuel Ferreira Neto de Freitas Vasconcelos, seu sobrinho e um dos seus 

herdeiros (28 outubro 1902); concessão de licença pra obra passada a Manuel Gomes 

Ferreira (12 janeiro 1907); duas declaração feitas por Manuel Gomes Ferreira 

comprovando este a guarda e deposito de (27 setembro 1906 e 15 agosto 1906); recibo 

de pagamento (18 fevereiro 1907); cópia de autos de libelo contra Rodrigo Pereira 

Sottomayor e Menezes e sua mulher Rosa Clara Pinto Soares de Moura (30 agosto 1870); 

registo dos foros recebidos em 1882 pelo S. Miguel; anotação sobre registo de contas; 

doze documentos  com registos de propriedade descrevendo-as assim como os 

rendimentos destas; anotação sobre uma remissão de foro por doze anos (c.1921); 

requerimento feito por Engrácia Ferreira Neto  de Meireles Freire para usar dinamite para 

uso numa mina de água (23 dezembro 1911); procuração feita pelo mosteiro de Bustelo 

nomeando António José de Sousa como seu representante (13 fevereiro 1797); declaração 

de dívida por empréstimo com juro e respetivos pagamentos  ( 22 fevereiro 1886- 5 junho 

1896); questão a advogado sobre direitos de uma propriedade que fora do mosteiro de 

Santo Tirso mas subemprazada por um enfiteuta destes; requerimento de José Joaquim 

Ferreira Neto e seu pai José Ferreira Neto Leão Rosende, ambos moradores no lugar 

Rosende na freguesia de Raimonda, para chamarem a concilio de seus caseiros de um 

casal; documento com anotações sobre a água de mouros; requerimento e certificado 

pedido por Joaquim Pinto Brandão para saber em que estado se encontrava o processo de 

hipoteca, penhoras e arrastos ligado à propriedade do Pinheiro situada no lugar do 

Pinheiro em Paços de Ferreira ( 22 março 1892); declaração de recebimento dos estatutos 

da corporação que fica encarregue do culto católico na freguesia de S. Miguel de Bustelo 

(7 dezembro 1926); carta de Manuel Pinto Nogueira Pires a Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire oferecendo-se para ser seu representante num processo judicial, visto este 

já ser o do seu marido (31 agosto 1895); consulta feita por Maria Moreira Fonseca 

Marques, viúva de S. Pedro de Raimonda, a um advogado para saber se com os 

documentos que possui, e que enviou, pode proceder a um venda  de uma propriedade; 
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declaração de recebimento de dinheiro feita por Engrácia Ferreira Neto Meireles Freire 

(16 dezembro 1894); alvará de paga e quitação do imposto do casal do Corredoura, 

situado em Nespereira,. que pertence a Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes, tendo 

anexo o recibo de pagamento (10 outubro 1871); certidão pedida por José Carlos de 

Meireles, morador em S. Pedro de Fins de Ferreira, para que lhe refiram tudo o possa 

existir sobre a posse e direito de senhorio relacionado com a “leira de Cortinha Longa”, 

pertencente ao casal do Cabo(6 novembro 1753); consulta sobre questões da passagem 

de um prazo para outro individuo tomar posse útil desse prazo; anotações sobre práticas 

de um religioso; declaração sobre ação de renunciação sobre uma mina arrendada na 

freguesia de Fregim; requerimento para se proceder a penhora, a não ser que se cumpra o 

pagamento no período estipulado,  feito por José Coelho Costa  contra Manuel Gomes, 

sendo este da freguesia de Roriz; atestado  de intimação feito ao alferes comandante da 

Companhia de Lustosa para o isentar de servir militarmente como cabo em Raimonda (19 

setembro 1807); requerimento pedido por José Coelho da Costa para proceder à venda 

dos seus bens penhorados e arrematados (13 outubro 1789); fragmento de documento 

relativo a José Coelho; arrendamento de prazos feitos por Arcângela Augusta Lencastre 

a seu filho Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes (3 junho 1841); declaração de  

aforamento feita por Joaquim Gonçalves e mulher Angélica Maria do lugar de Rio Mau, 

freguesia de Pedorido, a Maria Caetana de Sousa Barbosa, do lugar das Pias de uma 

pedaço de terra situado no Sitio da Fonte (29 janeiro 1793) declaração de venda feita por 

José Ribeiro, viúvo, do lugar da Fonte, na freguesia de Lustosa, a José Ferreira Neto 

Rosende de uma devesa denominada de Carvalhos, situada na baixa de S. Gonçalo (28 

agosto 1809);  declaração de venda feita por Manuel da Rocha  e Maria de Sousa, do lugar 

de Rio Mau, freguesia de Sebolido,  a José Dias Diogo de Freitas Vasconcelos (8 abril 

1805); declaração de venda feita por António Dias, da freguesia de S. Tiago de Figueiró, 

a José Coelho da Costa, de S. Pedro de Raimonda, de uma devesa. (21 de março 1790) 

declaração de dívida feita por António Moreira Pereira e mulher Maria Teresa Pereira, do 

lugar de Paredes, a Bento Pereira ,do lugar da Eira, em S. Fins de Ferreira, sendo os 

primeiros devedores do segundo (30 janeiro 1804); declaração de recebimento de 

dinheiro feita por Manuel da Costa do Castelo e José da Costa, estes de [Bagunte], tendo 



72 

 

a quantia sido paga por Manuel José Pereira dos Reis (17 setembro [1802]); declaração 

de dívida feita por José Coelho da Costa a António da Costa Cordeira, da freguesia de 

Freamunde (16 setembro 1786); declaração de venda feita por Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes e sua mulher Arcângela Augusta de Lencastre a Bernardo José 

Barbosa, da freguesia de Bustelo,  de uma tapada com arvores de vinho e oliveiras 

situadas no lugar de Bustelo na freguesia com o mesmo nome (8 maio 1821); declaração 

feita por José da Costa sobre um dívida existente para com Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire por devido à uma conta de empreitada ( 26 dezembro 1894); declaração 

arrendamento feita Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire, representada pelo 

procurador Aluízio Artur Torres e Vasconcelos, ao Club Paredense,  de  um edifício que 

confronta com o Parque José Guilherme, para estes estabelecerem aí a sua sede (28 

novembro 1896); alvará de cumprimento de legados testamentários deixados por Alcina 

Ferreira Neto de Meireles Freire sendo estes cumpridos por Maria Augusta Ferreira Neto 

Sottomayor e Menezes e seu marido Manuel de Freitas e Vasconcelos, assim como 

Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e seu irmão José Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes (2 julho 1906). 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/AAQVL 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM 

PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN 

PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/JDDFV 
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PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00013 

Datas extremas: 1932-05-12/ 1934 

Título: "Douro" 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço denominado "Douro" contendo os seguintes documentos: 

conta de Manuel Pinto pela escritura de compra feita por Lídia Assunção Donas-Bôtto; 

dezasseis declarações feitas por Custódio de dinheiros recebidos de Maria Augusta 

Ferreira Neto Sottomayor e Menezes (1 janeiro 1933/ 12 dezembro de 1933); declaração 

de João Albino Ferreira onde refere ter recebido dinheiro de Maria Augusta Ferreira Neto 

Sottomayor e Menezes (18 junho 1933); uma anotação dos bens que trazia alguém que é 

intitulado como “a prima”; seis listas onde se elencam os trabalhadores e os respetivos 

pagamentos que lhe foram feitos pelo trabalhos desempenhados no Foijo, sendo estas 

listas assinadas por Custódio (19 março 1933/2 julho 1933); cinco listas com os 

pagamentos feitos aos trabalhadores, discriminado as quantias e a quem foram feitas, 

relacionadas com trabalhos feitos no “val da vila” (12 maio 1932/ 1934); recibo 

relacionado com a compra de mercearia (2 agosto 1933); nota sobre despesas relacionadas 

com Cabanelas no ano de 1933; nota das entradas de dinheiros para o casal de Cabanelas 

no ano de 1933; nota sobre despachos feitos para Cabanelas no ano de 1933; anotação  

sobre o recebimento de aguardente;  anotação sobre entradas e saídas de dinheiros;  

anotação sobre uma conta, tendo a indicação que já se encontra paga. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB 

PT/CCB/FSMMS/CC/MAFNSM 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00014 

Datas extremas: 1781-09-16/ 1912-04-29 

Título: "Prasos e outros documentos respeitantes à quinta de Alvarões" 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço denominado "Prasos e outros documentos respeitantes à 

quinta de Alvarões" sendo este constituído pela seguinte documentação: prazo feito pelo 

mosteiro de Bustelo a Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e sua mulher Clara 

Rosa Benedita Pacheco Barbosa, ambos moradores no lugar de Cabanelas de Baixo (17 

julho 1787); prazo feito pelo mosteiro de Bustelo  a Manuel José  e mulher Maria Rosa 

do lugar de Alvarões na freguesia de Bustelo (30 outubro 1781); prazo em 3 vidas feito 

pelo mosteiro de Bustelo a António Rebelo e sua mulher Ana Joaquina, moradores no 

lugar de Espindo na freguesia de Bustelo, de umas terras e propriedades do casal da Torre 

e do casal de Alvarões (19 abril 1822); prazo do mosteiro de Bustelo a Bento Rodrigo 

Pereira Sottomayor e Menezes (3 outubro 1791); compra feita por Francisco Ribeiro e 

sua mulher Justina Rosa do lugar de Alvarães (Bustelo), a António Ribeiro de Magalhães 

e sua mulher Justina Rosa, estes do lugar de Romariz (Meinedo), de certas propriedades 

que os segundos tinham em Alvarões (21 dezembro 1854); compra feita por Rodrigo 

Pereira Sottomayor e Menezes a José d´Oliveira e sua mulher Ludovina d´Oliveira, do 

lugar de Alvarões (Bustelo), sendo a propriedade arrecadada por arrematação ao extinto 

mosteiro de Bustelo, tendo os segundos direitos ao seu usufruto (11 abril 1860); 

declaração de José de Sousa Barbosa, do lugar da Torre (Bustelo), referindo que obteve 

autorização de José Joaquim Pereira Sottomayor Menezes, para proceder à utilização da 

água, em que o segundo é consorte, e que passa pela terra adjacente à Quinta de Alvarães, 

sendo o objetivo proceder ao seu uso num moinho (29 abril 1912); venda feita por José 

d´Oliveira e sua mulher Ludovina d'Oliveira, do lugar de Alvarões, a Rodrigo Pereira 

Sottomayor e Menezes, sendo a propriedade arrecadada por arrematação ao extinto 

mosteiro de Bustelo, tendo os primeiros direto ao seu usufruto devido à existência de um 

contrato (28 dezembro 1859); compra feita por Bento Rodrigo Pereira Sottomayor a 
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António Mendes e sua mulher Ana Maria, moradores no lugar da Bouça  (Bustelo), de 

uma leira e ramada situada na mesma freguesia de Bustelo, cujo senhorio era o mosteiro 

de Bustelo  (16 setembro 1781); compra feita por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

a Manuel Joaquim de Sousa e sua mulher Joaquina Rosa, estes do lugar de [Agrelho] em 

Meinedo, de uma sorte de mato que os segundo possuíam (8 março 1862); certidão de 

conciliação requisitada por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes  para que se 

certificasse a conciliação que foi feita entre ele e José d´Oliveira e sua mulher Ludovina 

d´Oliveira, do lugar  de Alvarões (Bustelo), referindo-se nesta que os segundos eram 

devedores do primeiro (14 março 1854); certidão de conciliação requerida por Rodrigo 

Pereira Sottomayor e Menezes  para que lhe certificassem a conciliação feita entre este, 

de uma parte, e José d´Oliveira e sua mulher Ludovina d´Oliveira, do lugar  de Alvarões 

(Bustelo), de outra, referindo-se essa conciliação  à posse os segundos do foro relacionado 

com o casal de Alvarões, foro que remiram, mas cujo pagamento foi feito pelo primeiro 

que se tornava seu senhorio nesse casal (14 março 1854); compra feita por Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes, representado pelo seu procurador António José Nunes, do 

lugar do Outeiro na freguesia de Bustelo, a Custódio de Sousa e sua mulher Maria 

Joaquina moradores no lugar da Varziela (Bustelo), de uma leira situada em Alvarões (11 

março 1814); auto de conciliação amigável feito entre Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes e José d'Oliveira e sua mulher Ludovina d´Oliveira (20 novembro 1858); 

certidão de licença atribuída a José d´Oliveira, do lugar de Alvarões (Bustelo), para que 

este possa hipotecar o prazo de terras que trazia referentes a propriedades no referido 

lugar de Alvarões (12 maio 1847), tendo anexo uma obrigação de dívida que têm José 

d'Oliveira e mulher Ludovina d´Oliveira a Rodrigo Pereira de Menezes Sottomayor (8 

março 1848); obrigação de divida José d´Oliveira e mulher Ludovina d´Oliveira, do lugar 

de Alvarões (Bustelo), de 450$000 a juro a pagar a Rodrigo Pereira de Menezes 

Sottomayor (17 julho 1855); obrigação de divida José d´Oliveira e mulher Ludovina 

d´Oliveira, do lugar de Alvarões (Bustelo), de 450$000 réis a juro a pagar a Rodrigo 

Pereira de Menezes Sottomayor (14 abril 1857); declaração de venda feita por Joaquim 

Augusto da Silva Alves e sua mulher Joaquina Malheiro,  da casa de Barral (Meinedo), a 

Joaquim Pereira Barbosa, este do lugar de Agrela (Meinedo), de uma sorte denominada 
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"sorte da Vergadela"( 5 outubro 1876) encontra-se dentro desta venda um recibo referente 

ao pagamento da sisa por transmissão de imobiliários, pago por José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes, por compra  de uma sorte e uma presa (29 fevereiro 1952); 

declaração e abaixo assinado feita Custódio José e sua mulher Ana Maria, ambos do lugar 

de Alvarões (Bustelo), onde estes referem que estão contratados com Bento Rodrigo 

Pereira Sottomayor Menezes para lhe vender uma sorte do casal de Vidro, situado no 

lugar de Espindo (Bustelo) ( 8 agosto 1798); requerimento e respetiva certidão pedida por 

Vitorino Esteves, morador no lugar de Cabanelas em Bustelo, em que se plasma a 

escritura de compra que este fez a Justina Rosa, viúva, do lugar de Alvarões, de uma 

morada de casas, colmaças e quintal (7 fevereiro 1877); processo com autos de embargo, 

tendo como embargante Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e embargador José 

d´Oliveira e mulher do lugar de Alvarões (Bustelo), pois os segundos não pagavam a 

renda devida ao primeiro, que lhes queria embargar todos os bens conhecidos, existindo 

no processo os requerimentos, uma procuração passada por Rodrigo Pereira Sottomayor 

e Menezes a favor do seu representante no processo e todos os autos  deste (24 setembro 

1860);  venda feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes a Marcelino Gaspar 

Pereira de um pedaço de terra de mato situado junto ao monte da Cruz (28 março 1816). 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00015 

Datas extremas: 1647-06-17/ 1921-03-30 

Título: " Documentos de diversas freguesias de Paredes" 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço intitulado " Documentos de diversas freguesia de Paredes" 

sendo este constituído pela seguinte documentação: prazo dos “Moinhos das Coutinhas”, 

pertencentes ao casal da Lama, sendo este feito pelo abade Manuel Cerveira de Sousa 

Botelho, de Castelões de Cepeda, a João Barbosa de Mendonça Pinto e sua mulher Maria 

de Magalhães, de S. Tiago de Rande. Tem anexo uma escritura de declaração de 

renovação de prazo entre  Manuel Cerveira de Sousa Botelho, de Castelões de Cepeda, a 

João Barbosa de Mendonça Pinto e sua mulher Maria de Magalhães, de S. Tiago de Rande 

(26 agosto 1787-19 janeiro 1788); foro de um rego que leva água ao “campo dos 

Canavaes” feito a Joaquim Ferreira Barbosa e sua mulher Blandina Moreira, moradores 

na praça José Guilherme, vila de Paredes, por Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire, 

viúva, de Raimonda, representada pelo procurador José Pinto D´Azevedo Dias Torres  

com o recibo da contribuição predial anexo (26 janeiro 1883); declaração de venda de 

propriedade feita por José Ribeiro e mulher Francisca Teixeira, do lugar da Carreira na 

freguesia de Mouriz, em que referem que estão acordados com Boaventura de Magalhães 

Freitas e Vasconcelos, da Casa das Pias de Paredes,  em lhe vender uma propriedade para  

servidão dos prédios da Bouça, sendo esta situada no lugar da Bouça na freguesia  de 

Mouriz (2 novembro 1877); prazo feito por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes e sua 

mulher Arcângela Augusta Queirós de Lencastre a Luís Ribeiro Brochado, e sua mulher 

Ana Maria do lugar de Aldeia Nova na freguesia de São Mamede de Recezinhos (27 

agosto 1823); venda ou remissão e quitação feita por Ana Joaquina da Silva Coelho, 

viúva, proprietária da Casa do Moinho em Castelões de Cepeda, a Manuel Fernandes 

Porto e mulher Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor e Menezes, tendo os segundo de 

pagar imposto de um cercado de terra nas Continhas estando anexo o recibo desse 

pagamento (31 dezembro 1920); nota de despesa rubricada por Bento Dias (30- 
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março1921); nota de recebimento de dinheiros feita por Ana Joaquina da Silva Coelha 

sendo eles pagos por Manuel Fernandes Porto e Maria e Augusta Ferreira Neto 

Sottomayor e Menezes (29 de setembro 1920); contrato de venda feita por António 

Ribeiro de Magalhães, solteiro, proprietário, do lugar da Cerca em Castelões de Cepeda, 

a José Joaquim Ferreira Neto, da Casa de Rosende, de um pedaço de terra inculta no lugar 

das Coutinhas, na freguesia de Castelões de Cepeda, tendo anexo o recibo da contribuição 

por titulo oneroso (4 setembro 1878); escritura de venda e quitação feita por António 

Bernardo e mulher Ana Joaquina, moleiros, do lugar das Coutinhas (Castelões de 

Cepeda), a Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire, aparecendo como terceiro 

outorgante Constantino dos Reis, do lugar do Monte na freguesia de Guilhufe, estando 

em causa um terreno culto das Coutinhas. Tem anexo uma nota de cancelamento da 

inscrição em favor do terceiro e um certificado do Delegado do Procurador Régio de 

Paredes sobre a transmissão dessa propriedade  (14 abril 1905- 1 maio 1905); prazo feito 

por Jorge Pinto Vieira, abade de Castelões de Cepeda, a Maria [Cabialde] Mota Silveira, 

sendo emprazados o moinho denominado de “moinho da Lama”  (27 junho 1647);  

certidão e traslado de uma escritura de venda feita entre  Felicidade Alves Dias a Joaquim 

Bernardo Mendes, ambos de Paredes, de 2 de abril 1887 (15 dezembro 1888); aforamento 

feito por António Pedro de Mendonça Barbosa Magalhães e Alpoim, da Casa do Cabo ,e 

mulher Leonor Emília Teixeira de Barros, da Casa de Rande, a José Bernardo Midão, da 

vila de Paredes, de um terreno junto à sua tapada perto da feira que se faz na vila de 

Paredes  (28 fevereiro 1850); recibo do pagamento feito por Vitorino José Moreira Lobo 

a António Pedro devido à obrigação que o primeiro tem para com o segundo (14 fevereiro 

1842); carta de sentença civil de rematação de bens em hasta pública de João Alves 

d´Almeida , da cidade de Penafiel, sendo esses de Maria Josefa, viúva, e sua filha Maria 

Caetana, solteira, de Sambade-Urro, nomeadamente uma casa com suas pertenças e um 

campo de terra nesse mesmo local de Sambade. Tem anexa uma declaração comprovando 

essa transação e um recibo de pagamento de António Ribeiro e mulher Maria Joaquina, 

José Ribeiro e mulher Ana Joaquina, estes moradores da” rua Ceca” na freguesia de 

Castelões de Cepeda; filhas e genros de João Bernardo José de Carvalho, do lugar do 
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Outeiro de Além em Mouriz, por compra a João de Almeida do referido campo de 

Sambade, existindo ainda três recibos no seu interior (23 outubro 1834). 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/AAQVL 

PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFP 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00016 

Datas extremas: 1729-09-23/ 1903-11-07 

Título: Maço nº6 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço constituído pelos seguintes documentos:  testamento de Bento 

Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes (30 março 1819) cópia do testamento de Aires 

Félix Freire de Andrade Coutinho Bandeira (2 abril 1829) requerimento feito por feito 

Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes sobre sentença que este moveu contra 

Bernardo José e mulher para que estes tomassem conhecimento das penas sentenciadas 

(4 março 1797); inventário paterno e materno não existindo indicação de que o fez; carta 

de legitimação pedida por Aires Félix Freire de Andrade Coutinho (10 agosto 1835); 

anotação de uma extração do prazo; documento com ascendência de Aires Pinto de Sousa 

de Mendonça; ascendência de Maria do Carmo Carolina de Mendonça Figueira de 

Azevedo, mulher de Aires Pinto de Sousa Coutinho, sendo este para o seu marido 

proceder à entrada como familiar do Santo Oficio; escritura de dote e casamento de José 

Joaquim Ferreira Neto e Maria Cristiana Meireles Freire (7 maio 1840); medições de 

terrenos de Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes tendo este os obtido através de uma 

troca; sentença de apelação civil passada a favor do apelado Martinho Freire de Andrade 

Bandeira contra Francisca Teresa Ferreira (15 junho 1814); saldo de 1902, constante das 

contas negativas(>1902); carta de patente outorgada por D. Miguel a Aires Pinto de Sousa 

promovendo-o do posto de brigadeiro ao de marechal graduado (9 fevereiro 1832); 

declaração feita por Maria Cristiana de Meireles Freire e seu marido José Joaquim 

Ferreira Neto sobre o direito de pagamentos sobre direitos de senhorio que foram de José 

Patrício de Meireles Freire, pai da referida Maria Cristiana (28 março 1881); declaração 

de José Joaquim da Cunha e Veiga, vigário geral e juiz dos casamentos e chanceler da 

cidade de Penafiel, ordenando a José António Pinto Guimarães que entregue a António 

Pinto da Costa, de Vila Cova de Vez, um cálice (10 abril 1835);declaração sobre ação de 

despejo feita por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e sua mulher Rosa Clara Soares 
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Moura a Bernardino Pinto e sua mulher Emília Jesus, querendo os primeiros despejar os 

segundos, seus caseiros, da sua propriedade denominada “quinta da Quintã” (15 maio 

1869); declaração de venda feita por Manuel Barbosa e sua mulher Joaquina a Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes do direito a usufruir dos dias de água da “presa das 

Coutinhas” que os primeiros tinham; declaração sobre venda feita por António José 

Barbosa e sua mulher Cipriana Maria, moradores no lugar do Gato da freguesia de 

Bustelo, a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, vendendo os primeiros uma sorte de 

mato na freguesia de Bustelo (19 março 1826); compra feita por Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes a José Coelho de Sousa Barbosa e sua mulher Luísa Márcia Viera 

da Silva, moradores na rua da Piedade de Cima em Penafiel, comprando o primeiro aos 

segundos uma sorte de mato denominada “sorte da Pedreira” situada na freguesia de 

Bustelo (16 julho 1827); compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes a 

Manuel Alvares da Silva Malheiro, representado pelo procurador João Ribeiro da Costa, 

comprando o primeiro ao segundo duas sortes de mato, uma situada no Ribeiro da 

Macieira e outra por cima do campo detrás, sendo ambas pertenças do prazo e casal do 

Agrelho na freguesia de Bustelo (16 julho 1827); declaração de venda feita por José 

Ribeiro e Aguiar e sua mulher Ana Angélica Ribeiro e Aguiar, da Casa do Bairro, a 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes de uma porção de terra da vessada da Levada, 

situada na freguesia de Bustelo (1 outubro 1817); declaração de venda feita por José 

Ribeiro e Aguiar e sua mulher Ana Angélica Ribeiro e Aguiar, da Casa do Bairro, a 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes de uma porção de terra de monte situada numa 

sorte dos primeiros na freguesia de Bustelo (1 outubro 1817); transação, cessão e 

trespasse do direito e ação e obrigação de dinheiro a juros feita por Rodrigo Pereira 

Sottomayor e Menezes a sua mãe Arcângela Angélica Queirós Lencastre e a seus irmãos 

Luís de Lencastre Sottomayor e Menezes, Ana de Menezes e Lencastre; Mariana de 

Lencastre Sottomayor e Menezes e Maria Benedita de Menezes e Lencastre (17 setembro 

1841); declaração sobre permuta feita por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e sua 

mulher Rosa Clara Soares de Moura com António Augusto da Silva Moreira e sua mulher 

Ana Cândida, da Casa da Ramada em Meinedo, trocando entre eles vários bens imóveis 

(31 julho 1848); declaração sobre permuta feita por Rodrigo Pereira Sottomayor e 
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Menezes e sua mulher Rosa Clara Soares de Moura com António Augusto da Silva 

Moreira e sua mulher Ana Cândida, da Casa da Ramada em Meinedo, sendo esta permuta 

de bens imóveis; sentença crime de livramento sumário tendo com réu Aires Félix de 

Andrade Coutinho Bandeira, que foi ex juiz de fora de Pinhel e se encontrava preso na 

cadeia da Relação (14 julho 1828/18 junho 1831); doação feita por José Joaquim Ferreira 

Neto e sua mulher Maria Cristiana Meireles Freire às suas filhas Silvana Ferreira Neto de 

Meireles Freire, Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire e Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire (22 abril 1879); sentença civil de apelação movida pelo apelante Martinho 

Freire de Andrade Bandeira contra Francisca Teresa Ferreira (15 junho 1815); registo de 

pagamentos que Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes tem a fazer no ano de 1842 

(1842); pública-forma de carta de mercê outorgada a Martinho Manuel Bandeira Freire 

de Andrade tornando-o fidalgo da Casa Real com direito a 1600 réis de moradia por mês 

e um alqueire de cevada por dia (7 agosto 1835); requerimento feito por Aires Félix Freire 

de Andrade Coutinho Bandeira ao rei para este lhe conceder a legitimação, visto que o 

seu pai, já defunto, o legitimou e o considerou como herdeiro em seu testamento porém 

este não goza de todos os privilégios concedidos, existindo no verso a resposta régia de 

D. Maria ( 28 agosto 1826); pública-forma de carta de legitimação outorgada por D. Isabel 

Maria, infanta regente, a Aires Félix Freire de Andrade Coutinho Bandeira (10 agosto 

1835); requerimento feito por Aires Félix Freire de Andrade Coutinho Bandeira para que 

lhe passem por certidão, vindo esta vertida neste documento sendo esta feita por Sebastião 

de Almeida e Brito advogado dos juízos e tribunais na cidade do Porto, os filhamentos de 

seu avó Henrique Carlos de Andrade Freire a José Freire de Andrade e Agostinho de 

Andrade Freire (11 setembro 1835); certidão outorgada por Tristão d´Abreu 

Albuquerque, governador civil do distrito de Braga, dispensando Aires Freire de Andrade 

Coutinho Bandeira das suas funções como primeiro oficial do Governo Civil do distrito 

de Braga. (13 fevereiro 1847) pública-forma de guia feito pelo duque da Terceira, 

representando a rainha D. Maria, referindo que as autoridades, civis e militares, não 

deviam causar embargos a Aires Pinto de Sousa Coutinho (23 junho 1832); requerimento 

feito por Aires Pinto de Sousa à rainha para esta lhe conceder a graça de este poder ser 

deslocado da prisão de Barcelos, onde estava preso, devido ao estado de saúde em que se 
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encontrava (24 abril 1835); nota sobre um pagamento que o conde do Farrobo queria fazer 

a Aires Pinto de Sousa, este preso em Lisboa, devido a juros que este devia ao segundo 

(2 abril 1835) doação feita por Bento Pereira da Silva e Menezes a seu filho António 

Afonso Pereira da Silva Sottomayor e Menezes (8 março 1731); sentença civil de 

pagamento de dívida do credor António Barbosa, morador na freguesia de Bustelo (10 

janeiro 1881); alegações jurídicas feitas por João Carlos Freire Rangel na questão 

relacionada com a revindicação dos bens da freguesia de Urrô, tendo estes sido vendidos 

pelo réu Augusto Pinto Coelho à ré Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire (7 agosto 

1896); certidão passada por António Augusto de Sousa, escrivão e tabelião do primeiro 

ofício de Lousada, sobre uma escritura de doação feita por Eduardo Pinto Coelho Soares 

de Moura, solteiro da Casa da Lama, a seus irmãos Cândido Augusto Pinto Coelho Soares 

de Moura e Francisco Pinto Coelho Soares de Moura (18 janeiro 1895); fragmento de 

sentença que se refere a uma procuração feita por António Inácio Correia de Sousa 

Montenegro para que Luís Pedro de Sousa o representasse ( 29 agosto 1817); declaração 

de venda feita por José Luís do Couto a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes de dois 

pedaços de monte que pertencem aos bens do Agrelo ( agosto 1832); declaração feita pelo 

padre António Dias de Azevedo, procurador da Irmandade de Unhão, referindo que 

recebeu dinheiros pagos por Rosa Clara Soares de Moura devido a juros que esta devia à 

dita irmandade ( 4 outubro 1874); declaração feita por Manuel Monterroio Brandão e 

Margarida Augusta Lencastre Sottomayor e Menezes, referindo que as dívidas que 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes tinha para com estes devido ao pagamento das 

legítimas paternas foram supridas ( 14 dezembro 1877) declaração feita por Luís Pereira 

de Lencastre e Menezes, referindo que as dívidas que Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes tinha para com este devido ao pagamento das legítimas paternas foram pagas ( 

14 setembro 1877) certificado sobre uma compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes a Manuel Alvares da Silva Malheiro, este da freguesia de Paranhos,  de uma 

sorte de mato no lugar da Macieira e de um pedaço de outra sorte (28 agosto 1832); 

certificado sobre uma partilha feita por Maria Cristiana Meireles Freire e suas filhas 

Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire, Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire e 

Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire, assim como uma doação feita pela primeira às 
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filhas (10 junho 1891);certificado sobre uma partilha feita por Maria Cristiana Meireles 

Freire e suas filhas Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire, Alcina Ferreira Neto de 

Meireles Freire e Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire, assim como uma doação 

feita pela primeira às filhas (7 novembro 1903); declaração feita por João Eduardo de 

Lencastre e Menezes, referindo que as dívidas que Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes tinha para com este devido ao pagamento das legítimas paternas, referindo o 

primeiro que estas foram pagas ( 6 março 1875) declaração dívida feita por Arcângela 

Augusta de Lencastre onde esta refere ser devedora de seu neto Miguel, filho de Rodrigo 

Augusto, da Casa de Vila Nova, e de sua filha Ana de Menezes (1 outubro 

1852);procuração feita por José Joaquim Ferreira Neto e sua mulher Maria Cristiana de 

Meireles Freire em favor de José Alves de Azevedo Júnior, solicitador ( 2 fevereiro 1881); 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/AAQVL 

PT/CCB/FSMMS/CC/AML 

PT/CCB/FSMMS/CC/APSCCA 

PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF/JPMF 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00017 

Data: 1917 

Título: "Rendas de 1917- Rol de rendas antigas" 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de rendas enumerando as propriedades em questão assim 

como o valor que estas pagariam de renda. Este registo é respeitante ao ano de 1917. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00018 

Data: s/d 

Título: Fragmento de inventário de bens móveis 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Fragmento de uma lista de bens móveis onde é enumerando o bem 

patrimonial e o seu valor. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00019 

Data: s/d 

Título: Memórias da fundação do convento de Vairão 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Caderno com as memórias sobre a história da fundação do convento 

de Vairão em Vila do Conde. Este documento é apenas parte de um outro que terá 

existido, mas que o restante não nos chegou. 

Idioma: Português 

Notas à data: Não existe indicação da data do documento. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00020 

Data: s/d 

Título: Memória dos Coutinho de Arcozelos 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento com apontamentos genealógicos relacionado com os 

Coutinho de Arcozelos. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Notas à data: Não existe indicação da data do documento. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS-D00021 

Data: s/d 

Título: Ascendência de Pedro Alvares de Sottomayor 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Apontamentos biográficos sobre a ascendência de Pedro Alvares de 

Sottomayor, conde de Caminha. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Notas à data: Não existe indicação da data do documento. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00022 

Data: s/d 

Título: Proveniência dos Bandeiras 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento com apontamentos genealógicos sobre a proveniência 

dos Bandeiras. 

Idioma: Português 

Notas à data: Não existe indicação da data do documento. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00023 

Data: s/d 

Título: Apontamentos genealógicos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Apontamentos genealógicos iniciando com Nuno Ferreira de 

Andrade. 

Idioma: Português 

Notas à data: Não existe indicação da data do documento. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00024 

Datas extremas: 1938-11/ 1939-07 

Título: "Dinheiro a guardar em meu poder" 

Dimensão e suporte: 1 caderno; 

Papel 

Âmbito e conteúdo: Caderno com anotações das contas (receitas e despesas) para o 

período compreendido entre novembro 1938 a julho 1939. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00025 

Data: s/d 

Título: Apontamentos genealógicos dos Coutinhos 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento com apontamentos genealógicos da família dos 

Coutinhos. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não tem indicação de data. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00026 

Data: s/d 

Título: Fragmento de carta de comissão 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Fragmento de uma carta de comissão passada pelo Juízo Privativo 

dos órfãos do julgado de Pilares e Vila Boa para se proceder a uma vedoria. 

Idioma: Português 

Notas à data: O fragmento que nos chegou não tem qualquer indicação de data. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00027 

Data: 1902-03-25 

Título: Declaração de recebimento de Manuel de Sousa e seus irmãos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por Manuel de Sousa, casado, Adão 

de Sousa, Alvim Rosa, ambos solteiros, maiores de idade, do lugar de Cabanelas de 

Baixo, Rodrigo de Sousa, casado proprietário, do lugar de Cabanelas de Cima, Amorim 

de Sousa, casado lavrador, do lugar da Portela do Monte  na freguesia de Santa Marta 

(Penafiel),  Abel de Sousa, casado, residentes no lugar da Foz (Meinedo), Joaquim de 

Sousa, casado, jornaleiro, do lugar da Foz (Meinedo), de dinheiros pagos pela mãe destes 

Maria Rosa, viúva, do lugar de Cabanelas de Baixo (Bustelo). 

Idioma: Português 

Notas à data:  O documento não apresenta indicação de data. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00028 

Data: 1904-02-24 

Título: Traslado de escritura de partilha amigável 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Traslado de escritura de partilha amigável feita entre Maria Rosa, 

viúva, do lugar de Cabanelas de Baixo (Bustelo), com seus filhos Rodrigo de Sousa, 

solteiro, maior, jornaleiro, Adão de Sousa, Alcina Rosa e marido Luiz Xavier, carpinteiro, 

Abel de Sousa e mulher Catarina Rosa de Jesus, jornaleiros, residentes na cidade de 

Penafiel, [Amarreio] de Sousa e mulher Luísa Maria, lavradores-caseiros, Albano de 

Sousa, empregado dos caminhos de ferro, e mulher Rita de Jesus, Joaquim de Sousa e 

mulher Maria do Carmo, jornaleiros, residentes no lugar da Foz (Meinedo). 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00029 

Datas extremas: 1904-05-02/ 1904-05-11 

Título: Escritura de confissão e obrigação de divida com hipoteca 

Dimensão e suporte: 2 bifólios + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento composto por uma escritura de confissão e obrigação 

de divida com hipoteca que faz José Teixeira e mulher Blandina Coelho Dias, moradores 

na rua do Barjona de Freitas da vila de Paredes, a António Pinto Moreira do lugar de Pias 

(Castelões de Cepeda), devendo os primeiros a este o pagamento de dinheiros 

emprestados pelo segundo para negócios tendo dado os primeiros como garantia alguns 

bens seus. Anexo encontrasse um certificado pedido por António Pinto Moreira do lugar 

de Pias (Castelões de Cepeda), sobre um registo de hipoteca sobre os imóveis dados como 

garantia pelos devedores a quem emprestou dinheiro. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00030 

Data: 1885-03-10 

Título: Escritura de paga e quitação 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de paga e quitação feita por António Moreira, casado, do 

lugar da Quintã na freguesia de Bustelo (Penafiel), a Constantino Pereira de Menezes e 

Sousa, solteiro da Casa de Vila Pouca, freguesia de São Mamede, devendo este ao 

primeiro uma quantia que por este documento fica paga. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00031 

Data: 1771-09-01 

Título: Procuração de Ventura Teixeira 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Procuração de Ventura Teixeira, do lugar da Gateira (Mancelos), a 

favor de José Coelho da Costa, lugar de Resende na freguesia de Raimonda. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00032 

Data: 1889-06-14 

Título: Procuração especial de António Batista Ferreira Leão 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Procuração especial de António Batista Ferreira Leão, solteiro, 

maior de idade, negociante na cidade do Porto a Aloísio Artur Torres de Vasconcelos, da 

freguesia de Ferreira em Paços de Ferreira. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00033 

Data: s/d 

Título: Anotações sobre processo judicial 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Anotações sobre testemunhas inquiridas e questões sobre um 

processo judicial. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não possuí indicação de data. 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00034 

Datas extremas: 1909-01-25/ 1925-04-03 

Título: "Cópias das diversas minutas do processo crime e acção de investigação" 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço denominado " Cópias das diversas minutas do processo crime 

e acção de investigação" sendo composto pela seguinte documentação: testamento de 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (25 janeiro 1909) com nota de abertura e 

aprovação anexa (1910);requerimento de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes à Câmara de Paredes sobre os terrenos da quinta do Cabo (1944/ 17 abril 1966) 

tendo anexo recortes de jornal e correspondência da Câmara para o referido Joaquim 

Pereira Sottomayor  Donas-Bôtto e Menezes; processo relacionado com os processo 

judicial que surgiu após um processo sobre ilegitimidade de uma suposta filha de Manuel 

Ferreira Neto Freitas e Vasconcelos, que envolve como réus Maria Augusta Ferreira Neto 

Sottomayor e Menezes e Manuel Fernandes Porto, sendo este agora levantado pelos réus 

conta António Mascarenhas, solicitador no primeiro processo. Existe o processo crime e 

ainda as alegações de ambas as partes correspondendo ao processo de ilegitimidade, o rol 

de testemunhas assim como a sentença deste. Existe ainda correspondência trocada entre 

os réus e escritório de advocacia e solicitadoria de João Canavarro e José do Nascimento, 

que os representava, e despachos, requerimentos e petições relacionadas com o processo 

(1921-3 abril 1925). 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/JCCF 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFP 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS. D00035 

Data: s/d 

Título: Bloco de apontamentos 

Dimensão e suporte: 1 bloco; papel 

Âmbito e conteúdo: Bloco de apontamentos com registos sobre a existência de árvores 

e seu valor, indicando a propriedade onde se encontram. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00036 

Data: s/d 

Título: Bloco de apontamentos 

Dimensão e suporte: 1 bloco; papel 

Âmbito e conteúdo: Bloco de apontamentos onde existe anotações relativas a um 

requerimento para a realização de obras. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00037 

Data: s/d 

Título: Envelope com selos e postais sem conteúdo 

Dimensão e suporte: 1 envelope; papel 

Âmbito e conteúdo: Envelope onde foram acumulados os postais sem conteúdo ficando 

apenas as imagens destes assim como vários selos soltos que foram sendo encontrados. 

Idioma: Português 

Notas à data:  O documento não apresenta indicação quanto à data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- D00038 

Data: s/d 

Título: Anotação sobre testemunhas a inquirir no Porto e Vila do Conde 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento com a indicação das testemunhas a inquirir no Porto e 

em Vila do Conde onde se referem os nomes, estado civil, profissão e morada dessas 

testemunhas. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não possuí indicação de data. 

Notas gerais: É provável que tenha funcionado como rascunho ou como parte de um 

outro documento do qual se separou, podendo ser parte do processo judicial onde 

estiveram envolvidos Manuel Fernandes Porto e Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor 

e Menezes que decorreu em Vila do Conde. 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00039 

Datas extremas: 1818-08-31/1916-02-22 

Título: "Escritura de compra da quinta da Porta e papéis pertencentes á quinta de 

Carrezêdo" 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço denominado "Escritura de compra da quinta da Porta e papéis 

pertencentes á quinta de Carrezêdo" contendo este: escritura de compra da quinta de 

Cabanelas, por parte de José Joaquim Ferreira Neto a Antero Augusto da Silva Moreira, 

da Casa da Ramada (14 abril 1880); alvará de licença de construção passado a Silvana 

Ferreira Neto de Meireles Freire para cravar estacas numa propriedade desta situada na 

freguesia de Novelas (22 fevereiro 1916);certidão pedida por Joaquim Augusto Silveira 

Camelo sobre hipotecas, penhoras e arrastos sobre a quinta de Carrazêdo, localizada na 

freguesia de Novelas (9 fevereiro 1881); um alvará de licença passado pelo presidente da 

Câmara de Penafiel, Coroliano de Freitas Bessa, a José Joaquim Ferreira Neto ( 22 abril 

1881) sentença civil de redução de testamento de José Caetano Camelo, do lugar de 

Carrezêdo-Novelas , extraída de um auto de libelo (1820); carta de emprazamento em três 

vidas de D. João VI a José Caetano Camelo da referida quinta de Carrezêdo (31 agosto 

1818)  e ainda um formulário para arrendamento da quinta de Carrezêdo( 10 maio 1897). 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00040 

Datas extremas: 1853/1919-12 

Título: "Documentos das Quintas de Paredes e Foros" 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço denominado "Documentos das Quintas de Paredes e Foros" 

composto pelos seguintes documentos: livro do assento dos caseiros de Ordins  que 

pagam renda à Casa do Reguengo (1853-1861); registo de contas e produção; nota da 

renda da quinta da Croca; lista do que deve Severo Máximo a Boaventura Dias de Freitas 

e Vasconcelos; requerimento de licença de Engrácia (14 janeiro 1895); registo de foreiros 

e rendimentos do respetivos foros; rol pertencente à Casa do Reguengo do ano 1901 

(1901), existindo no interior deste cinco documentos relacionados com contas e um alvará 

de licença outorgado a Manuel Neto Freitas e Vasconcelos para transformar em três 

janelas três portas de um prédio que na rua Ferreira Caldas na freguesia de S. João de 

Caldas em Vizela (24 maio 1911); “Rol das rendas das quintas de Paredes e Urrô do pão 

qie vam recebendo do S.Miguel do dito anno” existindo os róis referentes aos anos de 

1907, 1908, 1909, 1912, 1913 e 1915 (15 setembro 1907/ 1915); “Rol das quintas d´aqui 

de cima do pão que van recebendo no S. Miguel do mesmo ano” referentes aos anos de 

1908, 1914, 1915 e 1916 (31 julho 1908/1916); inventário de documentos livros e mais 

papeis pertencentes aos herdeiros do finado Sr. Manuel Joaquim Ferreira Neto em poder 

de António de Freitas Guimarães e entregues a Zerremer Bûlons (18 março 1884); rol das 

rendas recebidas das quintas nos concelhos de Paços, Lousada e Santo Tirso no ano de 

1918 (1818/ dezembro 1919); conta de José Ferreira Neto relacionada com uma compra 

e que este fez de bens alimentares. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN 

PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS- DC00041 

Datas extremas: 1614-10/1910 

Título: "Prazos de foros pertencentes á casa de Cabanelas" 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço denominado "Prazos de foros pertencentes á casa de 

Cabanelas" sendo este composto pela seguinte documentação: declaração de aforamento 

feita por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e sua mulher Rosa Clara Soares de 

Moura a José António Pinto de Freitas e sua mulher Maria Augusta, moradores no lugar 

de Bustelo, de um campo situado logo abaixo do lugar das portas (1861); aforamento feito 

por Rodrigo Pereira de Menezes Sottomayor e sua mulher Rosa Clara Soares de Moura a 

Francisco José da Corte e mulher Joana da Conceição, do lugar de Cabanelas (Bustelo), 

de dois pedaços de terra de monte, um no fundo do “monte do Penedo da Moura”, e outro 

pegado às casas dos segundos (16 janeiro 1842); declaração de troca feita entre António 

Custodio Nunes e mulher Ana Joaquina e o seu filho José Joaquim Nunes, estes do local 

de [Monterrozo] e Varziela na freguesia de Bustelo, com Joaquim Pereira de Menezes 

Sottomayor e sua mulher  Arcângela Augusta de Lencastre ( 18 maio 1840); declaração 

de aforamento feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, solteiro, proprietário, a 

Vitorino Cunha e mulher Maria de Jesus, jornaleiros, moradores no lugar de Cabanelas 

(Bustelo), da casa e eido no lugar do Botêco (21 maio 1876); aforamento feito por 

Joaquim Pereira de Menezes Sottomayor e Arcângela Augusta de Lencastre a Francisco 

José da Costa e sua mulher Joana da Conceição de Cabanelas (Bustelo), de três pedaços 

de terra de monte (30 maio 1840), tendo anexo outro aforamento de   Joaquim Pereira de 

Menezes Sottomayor e Arcângela Augusta de Lencastre a Francisco José da Costa e 

mulher Joana da Conceição de dois pedaços de terra do monte (30 maio 1840); escritura 

de aforamento feito por Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes e sua esposa Silvana 

Ferreira Neto Meireles Freire, esta representada pelo marido, a João Moreira Bessa e 

mulher Maria Freire, proprietários, do lugar de Lagoas, freguesia de Nevogilde, de dois 

pedaços de terra (10 outubro 1902), tendo anexo um certificado do aforamento (21 abril 
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1903); aforamento feito por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e sua mulher Rosa 

Clara Soares de Moura a António Pereira de Malta Lodares e mulher Joana Gertrudes dos 

Santos, moradores no lugar de Cabanelas na freguesia de Bustelo, de um bocado de terra 

do monte pegado à tapada dos primeiros no monte chamado do” Ribeiro da Macieira” na 

freguesia de Bustelo (11 julho 1845); aforamento feito por Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes e mulher Rosa Clara Soares de Moura a Francisco de Meireles e sua mulher 

Emília Rosa, estes do lugar de Lodares em Santa Marinha no concelho de Lousada, de 

uma sorte chamada  “sorte d´Aval” situada na freguesia de Nespereira (3 janeiro 1867); 

aforamento feito por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e sua mulher Rosa Clara 

Soares de Moura a Manuel da Cunha e mulher Justina Rosa, do lugar de Cabanelas na 

freguesia de Bustelo, de um bocado de terra situado perto do moinho de Alvarões na 

freguesia de Bustelo (5 abril 1866); aforamento feito por Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes a José Esteves e mulher Arcângela, sendo estes do lugar de Cabanelas na 

freguesia de Bustelo, de uma porção de terra no sitio da “presa do Engenho” (10 maio 

1860); aforamento feito por António Rebelo solteiro, do lugar de Espindo em Bustelo, a 

Marcelino Ferreira e sua mulher Augusta Rosa. do lugar de Cabanelas de Baixo, também 

na freguesia de Bustelo, de um pedaço de terra situado na “sorte de Boleco” (8 abril 1854) 

;aforamento feito por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes  a António José da Rocha e 

mulher Justina Rosa, do lugar do Barroco na freguesia de Santa Marinha de Lodares, de 

um pedaço de terra cultivado com árvores de vinho situados no “Barroco de Vale Acima” 

(17 maio 1861); aforamento feito por Rodrigo Pereira Sottomayor Menezes, abade de 

Nespereira,  a António Ferreira e mulher Ana Maria, estes do lugar de Corredoura na 

freguesia Nespereira, de uma sorte de mato situado no lugar do Vale em Nespereira (22 

maio 1829); aforamento feito por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes a Joaquim de 

Sousa e mulher Maria Rosa, os segundos do lugar do Paço na freguesia de Bustelo, de 

um bocado de terra já fabricada no leito da água levada perto da “preza dos consortes de 

Bustelo” (21 novembro 1847); declaração de venda feita por Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes e sua mulher Arcângela Augusta de Lencastre, de um pedaço de 

terra pertencente à sorte de mato pegado ao ribeiro de água (29 dezembro 1838); relação 

dos foros que são pagos à Casa de Cabanelas 1910 (c.1910); declaração de venda feita 
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por Arcângela Augusta de Lencastre e Menezes, viúva moradora na quinta do Carvalhal 

em S. Mamede de Recezinhos, a João Cardoso e sua mulher Joana Rita, moradores no 

lugar do Padrão na freguesia de Bustelo (3 janeiro 1843), tendo anexo um formulário 

relacionado com falecimentos; prazo de 3 vidas feito por  Bento Rodrigo Pereira de 

Sottomayor e Menezes a Manuel de Sousa, jornaleiro, e mulher Ana Joaquina do lugar 

do Souto na freguesia de Bustelo ( 13 fevereiro 1808); declaração de licença obtida por 

Luís Ribeiro Aguiar, do lugar de Cabanelas, e mulher Ana Maria Coelha Coutinho, lugar 

do Agildo, de Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes , para encanar o “ribeiro da 

Venda” (24 abril 1681); traslado do auto da abertura de testamento de Jerónimo Ferraz, 

morador na igreja de Castelões de Recezinhos, copiando o conteúdo deste, que data de 

29 maio 1613( outubro 1614); certificado sobre o registo de foros tendo o recibo de 

pagamento da referida certidão (14 janeiro 1893?); abertura de testamento de Luiz Ferraz 

da Mota sendo o seu conteúdo copiado ( 26 novembro 1638). 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Notas às datas: A data final é deduzida de um documento respeitante aos foros de 

Cabanelas de 1910. 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/AAQVL 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM 
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SS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC 

Datas extremas:1614-10/ 1995-05-02 

Título: Casa de Cabanelas 

Dimensão e suporte: 33 maços+ 14 processos+ 1 livro+ 3 separatas+ 12 cadernos+1 

caderneta+ 92 envelopes+ 81 postais+ 2 plantas+ 336 bifólios+ 728 fólios 

História administrativa/biográfica: O Solar de Cabanelas, situado no lugar com o 

mesmo nome na freguesia de Bustelo, concelho de Penafiel, aparenta ter sido alvo de três 

fases de construção correspondentes a diferentes períodos temporais. A parte mais antiga 

estará datada entre o final do século XV e início do século XVI correspondendo à parte 

da torre, onde se encontra o escritório da casa, constituída de paredes graníticas e portas 

feitas de madeira revestidas em ferro, devendo ser o local de defesa e onde se guardariam 

os utensílios para esse fim, assim como outros objetos de maior valor, por exemplo, joias. 

Anexas às torres encontram-se ainda algumas construções que terão sido edificadas por 

esta cronologia.  

 Uma segunda fase, cuja cronologia nos remete para o século XVII, prende-se com 

as fachadas viradas a sul e poente com alvenaria descoberta, ainda que trabalhada, e 

janelas graníticas com molduras retangulares e simples.  

 Por fim, a parte mais recente, correspondendo esta à parte principal do andar 

nobres com nove janelas de guilhotina em segmento de arco e com bandeira em 

semicírculo, situando-se a porta entre a quarta e a quinta janela, sendo o seu acesso feito 

através de uma escadaria que se abre para o jardim. Existe na sexta janela uma inscrição 

com a data de 1771.  

 Anexa ao solar, e ligada a este por uma varanda, existe uma capela, tendo esta 

também sido alvo de obras, ordenadas por José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, 

após a sua demolição em 1944 pela má posição da antiga face à casa e ao jardim. Esta 

capela é de invocação a Nossa senhora dos Remédios, segundo as Memórias Paroquiais 

de 1758, onde se refere que a sua pertença era de António Afonso Pereira da Silva e 

Menezes Sottomayor e Menezes, sendo que Ângelo Pimentel atribui à capela como orago 
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Nossa Senhora da Assunção. Existe ainda, numa das laterais do jardim, uma fonte 

armoreada, classificada como património de interesse municipal em 1977, tendo a sua 

construção sido promovida pelos Menezes Sottomayor durante a campanha de obras 

iniciada em 1690 e terminada em 1771, data a que o peitoril da janela faz menção. Nesta 

fonte barroca que apresenta espaldar definido por pilastras laterais encimadas por vasos 

e unidas por aletas que formam um frontão triangular. No centro desta um escudo 

esquartelado fazendo menção aos diferentes ramos que cruzaram na casa, em primeiro o 

dos Pereiras, em segundo o dos Sottomayor, no terceiro os do Silva e no quarto o dos 

Menezes.  

 A existência da casa é anterior à entrada da família  Sottomayor e Menezes, dando-

se esta em 1732, no dia 25 de setembro, por casamento entre António Afonso Pereira da 

Silva e Menezes Sottomayor e Clidónia Rosa Maria Barbosa da Silva e Magalhães, 

referida como senhora de Cabanelas, título que transitou, pela ligação matrimonial, para 

o seu marido, tendo já a mãe desta, de seu nome Teresa Maria da Silva Mendes Magalhães 

sido referida como senhora de Cabanelas na transição do século XVII para o XVIII. 

Portanto, os antigos senhores de Cabanelas seriam apelidados de Magalhães da Silva ou 

Silva e Magalhães. 

 Por ligações matrimoniais foram estabelecidas ligações a várias outras casas. A 

Casa do Carvalhal, localizada em São Mamede de Recezinhos, entre ao mesmo tempo 

que a família Sottomayor e Menezes na data do já referido casamento entre António 

Afonso e Clidónia Rosa, sendo esta casa de posse destes, após ramos secundários da 

família que teve uma grande proeminência na zona de Caminha, com cargos como 

alcaide-mor, se terem ligado a estas zonas. A Casa das Eiras, freguesia de Meinedo, surge 

por casamento entre Cosme Luís de Campos, desta casa, e Teresa Maria da Silva e 

Magalhães, de Cabanelas. Já a ligação à Casa de Amolar, localizada em Bustelo, dá-se 

pelo casamento entre Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes com Clara Rosa 

Benedita em 20 de abril de 1757. Os senhores de Cabanelas eram frequentemente 

titulados como senhores de Cabanelas de Amolar e Eiras. 

 Existiram ainda outras ligações que importam salientar, tais como a ligação à Casa 

de Rosende, na freguesia de Raimonda, concelho de Penafiel, pelo casamento de Joaquim 
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Pereira de Sottomayor e Menezes com Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire datado 

do último quartel do século XIX, sendo que uma das filhas provenientes deste 

matrimónio, Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes, casa, em primeiras 

núpcias, com um sobrinho de Silvana, sendo este senhor de Rosende e do Reguengo, estas 

casas que já se encontravam ligadas anteriormente à ligação de Cabanelas. Esta casa é de 

importante relevo no que diz respeito ao arcevo documental devido ao grande volume que 

encontramos ligado à gestão desta casa e suas propriedades, estando a sua possível 

explicação relacionada com o facto de Maria Augusta, herdeira da casa seu primeiro 

marido, ter morrido sem filhos e deixar como herdeiro o seu sobrinho Joaquim Pereira de 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes como seu herdeiro, tendo este sido senhor de 

Cabanelas.  

 Vislumbram-se ainda relações como a Casa da Lama, situada em 

Lodares(Lousada), pelo casamento de Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes com Rosa 

Clara Soares de Moura, assim como à Casa de Vilanova, com o casamento de Ana de 

Menezes e Lencastre com Rodrigo Augusto Teixeira de Azeredo Monterroyo, assim 

como uma ligação a uma linhagem secundária dos Viscondes de Balsemão, pelo 

casamento de Ignez Júlia de Menezes Sottomayor Pereira, filha de João Pereira de 

Menezes Sottomayor, filho segundo de Bento Rodrigo, que se casa com Aires Adolfo de 

Mendonça Figueira de Azevedo Pinto de Sousa Barbosa Montenegro de Melo e Faro, 

senhor da Casa de S. Cosmado e do morgado do Grajal e bisneto do primeiro visconde 

de Balsemão. 

 Para além destas ligações matrimoniais importa referir que muitos dos senhores 

de Cabanelas tiveram importante destaque, recebendo a titulação de fidalgos da Casa 

Real, assim como comendas, como tinha Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes na 

ordem de Avis, e importante destaquem em carreiras militares, dando como exemplo o 

mesmo Joaquim, que fez todo o seu percurso militar desde as patentes mais baixas, até 

acabar carreira como Coronel das milícias de Penafiel, tendo participado nas campanhas 

do Rossilhão e da Catalunha, onde esteve cativo, assim como na defesa do território 

nacional durante as invasões francesas. Também o neto deste, com o mesmo nome teve 
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importante relevância para a cidade de Penafiel, tendo ocupado o lugar de Presidente da 

Câmara entre 1890 e 1900. 

 Atualmente à Casa de Cabanelas associa-se a produção de vinho verde, através da 

Sociedade Agrícola e Comercial da Casa de Cabanelas, assim como a atividade do 

turismo rural praticada nesta mesma casa. 

Sistema de organização: O subsistema referente à Casa de Cabanelas estrutura-se em 36 

secções construídas segundo o modelo sistémico. Cai diretamente neste subsistema a 

documentação que não se pode associar a nenhuma das secções representativas dos 

indivíduos, mas em que é possível estabelecer ligação à Casa de Cabanelas, não caindo, 

portanto, diretamente do Sistema, como por exemplo documentação endereçada 

diretamente à Casa de Cabanelas. Também foi aqui colocada a documentação onde existe 

a indicação do seu produtor, porém esta é escassa para diferenciarmos em que secção 

colocar, a título de exemplo podemos referir um recibo que no aparece com apenas dois 

nomes sendo que para essa data existem dois indivíduos com esses nomes que poderiam 

ser os produtores daquele documento, para esses casos optamos por os colocar 

diretamente sob o subsistema. 

As secções aqui criadas agregam a documentação individual de cada produtor de 

informação, sendo utilizadas como siglas identificativas de cada uma delas a iniciais do 

nome completo dos mesmos. Dentro destas existem subsecções relativas a familiares da 

pessoa produtora de informação que se ligam à Casa de Cabanelas através de ligações 

matrimoniais com os seus habitantes e que trazem consigo documentação associada aos 

seus antepassados e familiares correspondendo a esses as subsecções, retratando assim o 

percurso da documentação, que também terão como siglas o nome completo de cada 

individuo.  

Dentro das secções e subsecções existem as respetivas séries e documentos. 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 CASTELO BRANCO, José Barbosa Canaes de Figueiredo de - Árvores de costados 

das Famílias nobres dos Reinos de Portugal e Algarves e domínios Ultramarinos. 

Lisboa : Impressão Régia, 1831, tomo II, parte 1. 
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 GAYO, Manuel José Felgueiras da Costa- Nobiliário de Famílias de Portugal. 

Braga : Carvalhos de Basto, 1989-1990. Vol. VII. 

 —Nobiliário de Famílias de Portugal. Braga : Carvalhos de Basto, 1989-1990. Vol. 

VI. 

 —Nobiliário de Famílias de Portugal. Braga : Carvalhos de Basto, 1989-1990. Vol. 

IX. 

 IPPAR- Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado. Lisboa : s.n., 

1993. Vol. II 

 MONTEIRO, Nunes- Apontamentos Linguistícos ( A Propósito de Meneses e 

Bustelo). Penafidel. 2ª série, Nº4/5 (1966-1967) 17-18. 

 SILVA, António Lambert Pereira da- Nobres Casas de Portugal. Porto : s.n., 1958. 

 SILVA, Manuel de Souza da-  Nobiliário das Gerações Entre-Douro-e-Minho. 

Ponte de Lima : Carvalhos de Basto Lda., 2000. Vol. I. 

 — Nobiliário das Gerações Entre-Douro-e-Minho. Ponte de Lima : Carvalhos de 

Basto Lda., 2000. Vol. II. 

I. 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- SR043 

Datas extremas: 1951-03-08/1955-12-24 

Título: Documentos de despesa de Cabanelas 

Dimensão e suporte: 34 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 33 documentos de despesa. Estes documentos 

relacionam-se com pagamentos feitos por trabalhos realizados para a Casa de Cabanelas, 

existindo também recibos destinados a "sr. Menezes" ou Joaquim Menezes. 

Idioma: Português 

Notas gerais: Os recibos endereçados a Joaquim Menezes foram aqui colocados por não 

nos ser possível distinguir o seu produtor, se José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

se o seu filho Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes. 
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 SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- SR044 

Datas extremas: 1953-11-25/1989-03-21 

Título: Correspondência 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída pela correspondência que é endereçada à 

Sociedade Agrícola e Comercial de Cabanelas. Existe também correspondência 

endereçada a "Sr. Menezes” por parte de Henrique Ferreira de Figueiredo. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Notas gerias: A correspondência endereçada a “Sr. Menezes” deverá ser de José Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes ou do seu filho Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto 

e Menezes, por não haver essa certeza foi aqui colocada. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00001 

Data: s/d 

Título: Anotações de contas de Sr. Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento com anotações relativas a contas tendo a referência que 

estas contas são de alguém denominado por Sr. Menezes. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não tem indicação de data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00002 

Data: s/d 

Título: Fragmento de um documento relativo a propriedades reguengas 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento solto em que se refere a propriedades reguengas situada 

na parte de cima vila de Recezinhos, sendo que segundo o foral de Penafiel deviam pagar 

ao foro ao rei. 

Idioma: Português 

Notas à data: Este documento é apenas parte de um outro que teria existido, sendo que 

não possuí indicação de data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00003 

Data: 1985 

Título: Registo das vindimas de 1985 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Registo da produção de vinho tinto e branco nas vindimas de 1985, 

identificando a propriedade produtora e a sua produção. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00004 

Data: 1910 

Título: Avaliação da Casa de Cabanelas em 1910 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Caderno com a avaliação da Casa de Cabanelas e todas as 

propriedades a esta ligadas no ano de 1910 fazendo a listagem destas assim como o seu 

rendimento e valor. 

Idioma: Português 

Notas gerais: Existem evidências da existência de uma capa que revestia o caderno, mas 

que já não existe.
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00005 

Data: 1944-12-05 

Título: Memória descritiva e justificativa de Joaquim Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel  

Âmbito e conteúdo: Memória descritiva e justificativa sobre a construção de vedação de 

uma propriedade na vila de Paredes por parte de Joaquim Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Notas gerais: É provável que este documenta pertença a José Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes ou a seu filho Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00006 

Data: ????-06-02 

Título: Recortes de jornal sobre a morte de Ana Cândida Soares de Moura 

Dimensão e suporte: 4 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Quatro recortes de jornal sobre a morte e funeral de Ana Cândida 

Soares de Moura, filha de Joaquim Augusto da Silva Moura, da Casa de Romariz em 

Meinedo, tendo o seu funeral sido realizado na capela anexa à Casa de Cabanelas 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Notas à data: Os documentos apenas apresentam o dia e mês da edição não fazendo 

referência ao ano. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00007 

Data: 1946 

Título: Relatório balanço e contas da gerência do grémio da lavoura de Penafiel referente 

ao exercício de 1946 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Relatório do balanço e contas feitas pelo grémio da Lavoura de 

Penafiel referente ao ano de 1946 referindo-se neste as atividades e resultados obtidos por 

esta instituição assim como noticias relacionadas com as suas atividades. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00008 

Data: 1910 

Título: Resumo da avaliação da Casa de Cabanelas em 1910 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Caderno com o resumo da avaliação da Casa de Cabanelas em 1910 

indicando as várias propriedades ligadas à casa em questão e o seu valor e rendimento. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00009 

Data: 1879 

Título: Inventário da Casa de Cabanelas em 1879 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Caderno com o inventário da Casa de Cabanelas onde se elencaram 

todos os bens que compunham a casa de Cabanelas assim como as propriedades a elas 

associadas e o seu valor. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00010 

Data: 1853-07-30 

Título: Carta de remissão de foro de José Oliveira 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; pergaminho 

Âmbito e conteúdo: Carta de remissão de foro outorgada por D. Maria II referente a 

propriedade denominada por "casal de Alvarões" situada em Bustelo (Penafiel), sendo a 

remissão feita por José d´Oliveira. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00011 

Data: 1851-06-05 

Título: Carta de remissão de foro de António Augusto Silva Moreira 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; pergaminho 

Âmbito e conteúdo: Carta de remissão de foro outorgada por D. Maria II ligada aos foros 

dos casais de Cabanelas de Baixo e da Torre, situados na freguesia de Bustelo (Penafiel), 

sendo a remissão feita por António Augusto Silva Moreira. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00012 

Data: 1854-01-12 

Título: Carta de remissão de foro de António José Sousa 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de remissão de foro outorgada por D. Fernando, rei regente 

de Portugal, ligada aos foros do casal da Quinta de Cima, situados na freguesia de Bustelo 

(Penafiel), sendo feita remissão por António José Sousa. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00013 

Data: 1954 

Título: Anotação sobre a colheita de vinho da vinha de Cabanelas em 1954 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento com anotações sobre a colheita de vinho da vinha de 

Cabanelas em 1954. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC- D00014 

Data: Década de 50 do século XX 

Título: Foros de Cabanelas 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Lista com propriedades que pagam foros pagos a Cabanelas 

existindo a indicação de quem é o pagador e que recebe assim como a quantia. Existem 

pagamentos feitos a Clotilde Maria e Joaquim. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/CMSDBM 

Notas à data: O documento não possui uma datação exata, no entanto permite-nos 

induzir que terá sido produzido na década de 50 do século XX. 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/APSCCA 

Datas extremas:1806-01-09/ 1830-01-18 

Título: Aires Pinto de Sousa Coutinho Cochofel Alcoforado 

Dimensão e suporte: 1 caderno + 2 bifólios; papel 

História Biográfica: Aires Pinto de Sousa Coutinho Cochofel Alcoforado nasceu a 15 

de maio de 1778 em Lamego, distrito de Viseu. Foram seus pais Luís António Pinto de 

Sousa Coutinho Cochofel, 1º visconde de Balsemão, e Catarina Micaela Sousa César e 

Lencastre. 

 Neto pelo lado paterno de Alexandre Luís Pinto de Sousa Coutinho e de Josefa 

Mariana Madalena Pereira Coutinho de Vilhena e pelo lado materno de Francisco Filipe 

de Sousa da Silva Alcoforado e de Rosa Maria de Viterbo de Lancastre. 

 Aires foi um dos 7 filhos que nasceram do casamento de seus pais, tendo como 

seus irmãos Luís Máximo Alfredo Pinto de Sousa Coutinho, que foi o 2º visconde de 

Balsemão, Emília Henriqueta Pinto de Sousa Coutinho, Maria Felicidade de Sousa 

Coutinho, Josefa Adelaide Pinto de Sousa Coutinho e Augusta Matilde Pinto de Sousa 

Coutinho. 

 Casou a 1800 em Santiago do Couto de Cambeses com Maria do Carmo de 

Mendonça Cardoso Figueira de Azevedo Menezes e Sousa tendo tido com esta 8 filhos: 

Maria Luísa Pinto de Sousa Coutinho de Mendonça Figueira; Manuel de Mendonça 

Figueira de Azevedo Pinto de Sousa Balsemão; Angélica Pinto de Sousa; Margarida 

Inocência Pinto de Sousa Coutinho e Mendonça; Aires Pinto de Sousa Mendonça e 

Menezes César de Lencastre; Francisca Pinto de Sousa Coutinho; Sofia Angélica Pinto 

de Sousa Coutinho e Augusto Pinto de Sousa Coutinho. Do seu filho Manuel teve 6 

netos, sendo que um deles, Aires Adolfo de Mendonça Cardoso de Menezes, casou-se 

com Inês Júlia de Menezes Sottomayor Pereira, sendo esta neta de Bento Rodrigo 

Pereira de Sottomayor e Menezes, senhor da Casa de Cabanelas. 



135 

 

 Foi uma das personagens que marcaram a sociedade no século XIX. Foi moço 

fidalgo com exercício no Paço e fidalgo da Casa Real. Foi também comendador da 

ordem de Avis e cavaleiro da ordem de Malta, Torre e Espada.  

 Alcaide-mor da Vila do Cano foi ainda governador das justiças no tribunal da 

relação do Porto. Militarmente foi brigadeiro graduado de artilharia e capitão general 

das ilhas dos Açores. 

 Somaram-se vários títulos, tendo um papel nas províncias ultramarinas sendo 

conselheiro do rei nestas temáticas, sendo também conselheiro da Fazenda. 

 Existe um processo em seu nome no Arquivo Histórico-Militar em Lisboa, 

Processo 606, caixa 568, cuja informação se encontra de seguida por ordem 

cronológica, onde existe correspondência deste, dando-nos importantes informações 

sobre o percurso da sua vida. 

  A 1 de outubro de 1793 fez todos os exames e a 1 de julho ficou aprovado no 

Curso Matemático da Academia Real da Marinha. Em 5 de outubro de 1793 finaliza o 

primeiro ano na Real Academia da Marinha (era cadete do Regimento da Artilharia da 

Corte), tendo 4 faltas justificadas. Em 1794 fez todos os exames, como cadete, sendo 

aprovado e obtendo um prémio que Sua Majestade dava aos discípulos mais 

beneméritos. Em 26 janeiro de 1795 fez exame de Arquitetura Militar, ficando aprovado 

na Real Academia de Fortificação, Artilharia e Desenho. Fez exame a 19 de julho do 

ano seguinte, sendo aprovado e admitido à Eleição dos Partidos, saindo desta com 5 

votos. 

  A 27 de maio de 1796 a rainha Dona Maria nomeia-o primeiro tenente da 

segunda companhia de artilharia da corte, lugar que ficou vago pela reforma de Alberto 

Francisco Folkman e a 20 de agosto de 1796 a Rainha Dona Maria a nomeia-o primeiro 

tenente de bombeiros do mesmo regimento, lugar que ficou vago pela reforma de 

António Fernandes de Sousa. Em 3 de novembro de 1798 é nomeado capitão de 

companhia, lugar que ficou vago pelo falecimento de Maximiano Augusto de 

Chermount. A 24 de novembro de 1800 Dom João, príncipe regente nomeia-o capitão 

da companhia de bombeiros, lugar que ficou vago pela promoção de Romão de Almada. 
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Foi nomeado sargento-mor do regimento de artilharia do Porto, lugar vago pelo acesso 

de Custódio César de Faria a 5 de março de 1801.  

 Em 24 de outubro de 1803 o príncipe Regente Dom João cede-lhe um lugar no 

Conselho de Capa e Espada do Seu Conselho Ultramarino e gozou de todas as honras, 

privilégios e ordenados. A 1 de fevereiro de 1809 é-lhe concedido o cargo de Coronel e 

a 15 de dezembro desse ano Dom João nomeia-o governador e capitão-general das ilhas 

dos Açores por 3 anos com o qual receberá 4 contos de reis cada ano, pagos na forma de 

reais ordens do rei. 

  No dia 24 de junho de 1811 é-lhe concedida a patente de brigadeiro do exército e 

a 3 de agosto de 1811 Dom João confirma o posto de coronel de artilharia e concede-lhe 

a graduação de brigadeiro. A 20 de agosto de 1816 Dom João escreve-lhe, e chama-o de 

amigo, e pede-lhe que passe o cargo e governo dos Açores a Francisco António de 

Araújo de Azevedo. A 3 de abril de 1824 é-lhe remetido um ofício com a Medalha da 

Restauração dos Direitos da Realeza, em virtude do 4º decreto de 29 de setembro de 

1823.  

 Acabou por morrer, devido às suas convicções e oposições políticas, preso em S. 

Julião da Barra a 21 de maio de 1836, tendo já antes estado preso nas cadeias do 

tribunal da relação do Porto e Barcelos, existindo a informação que se encontrava 

doente enquanto preso. 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no FamilySearch- Disponível em: 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:94RZ-4ZV (consultado a 12-03-

2018) 

 Perfil no Geneall-Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/55157/aires-pinto-

de-sousa-coutinho-cochofel-alcoforado/ (consultado a 12-03-2018) 

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo- Fundo Mesa da Consciência e Ordens: 

PT/TT/MCO/A-C/002-001/0036/00010 (Diligência de habilitação para a Ordem 

de Cristo de Aires Pinto de Sousa) 

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo- Fundo Mesa da Consciência e Ordens: 

PT/TT/MCO/A-C/002-001/0047/00008 (Diligência de habilitação para a Ordem 

de São Bento de Avis de Aires Pinto de Sousa) 

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo- Fundo Registo Geral das Mercês: 

PT/TT/RGM/E/0000/124895 (Carta de padrão de Aires Pinto de Sousa) 

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo- Fundo Registo Geral das Mercês: 

PT/TT/RGM/F/0000/136639  

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo- Fundo Registo Geral das Mercês:  

PT/TT/RGM/F/0000/136640 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS- DC00016 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/APSCCA- D00001 

Data: 1830-01-18 

Título: Carta régia dirigida a Aires Pinto de Sousa Coutinho Cochofel Alcoforado 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta régia dirigida a Aires Pinto de Sousa Coutinho Cochofel 

Alcoforado pela qual determina que se subam imposições sobre alguns géneros para ter 

rendimento para se aumentar, quando necessário, o efetivo de polícia na cidade do 

Porto. Junto tem a lista de bens cuja imposição reverte para o aumento do efetivo 

policial. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/APSCCA- D00002 

Datas extremas: 1805-05-30/ 1806-01-09 

Título: Carta de rematação de bens de Aires Pinto de Sousa Coutinho Cochofel 

Alcoforado 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de rematação de bens feita pelo capitão António Vaz Neves 

Luís referindo-se a bens que por sentença vieram a rematação, sendo Aires Pinto de 

Sousa Coutinho Cochofel Alcoforado quem os rematou. 

Idioma: Português 
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SC  

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/AASM 

Datas extremas: 1827-06-13/1845-12-07 

Título: Ana Augusta Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

História Biográfica: Ana Augusta Sottomayor e Menezes nasceu a 19 de janeiro de 

1784 na freguesia de Bustelo (Penafiel) onde foi batizada a 21 do mesmo mês e ano, 

tendo como padrinhos José Pereira e Maria Engrácia. Filha de Bento Rodrigo Pereira 

Sottomayor e Menezes (PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM) e de Rosa Clara Benedita 

Pacheco de Barbosa (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB). Neta pelo lado paterno de 

António Afonso Pereira da Silva e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/AAPSMS) e de 

Clidónia Rosa Maria Barbosa da Silva de Magalhães, e pelo lado materno de José 

Pacheco Nunes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/JPN) e de Maria de Santa Clara 

Barbosa. 

 Teve mais 15 irmãos (conhecidos) nomeadamente Joaquim Pereira de Sottomayor 

e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM), Rodrigo Pereira de Sottomayor e 

Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM1); João Pereira de Menezes Sottomayor, 

Gonçalo Pereira, Bento Pereira, Luiza, José Pereira, Maria, Rodrigo Pereira, Clidónia, 

Francisco; Joaquim, António Pereira de Menezes Sottomayor (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/APMS) e Maria Engrácia Sottomayor e Menezes 

(PT/CCB/FSMMS/CC/MESM). 

 Existe a indicação no seu testamento (PT/CCB/FSMMS/CC/AASM- D00001) 

que era solteira e habitou a Casa do Ladário (couto de Tabuado) e que não tendo 

descendentes deixou os seus bens ao seu sobrinho Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes. 

 Não temos informação sobre a data do seu óbito. 
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Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/AASM- D00001 

Data: 1845-12-07 

Título: Testamento de Ana Augusta Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Testamento de Ana Augusta Sottomayor e Menezes, solteira da 

Casa do Ladário, na freguesia de Saboado (Soalhães). 

 No seu testamento esta refere o local onde pretenderia ser sepultada, assim como os 

preparativos ligados ao funeral, e depois deste, nomeadamente as missas que se iriam 

dizer por sua alma e quem ficaria encarregue de fazer cumprir as determinações por 

ela deixadas. Através deste testamento deixa como seu herdeiro o sobrinho Rodrigo 

Pereira de Sottomayor e Menezes, por não ter descendentes, tendo morrido solteira. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/AASM- D00002 

Data: 1827-06-13 

Título: Retorna e obrigação  

Dimensão e Suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Retorna e obrigação de Ana Augusta de Menezes ao padre 

António Pereira Monteiro, ambos da freguesia do Couto de Tabuado, pois a primeira 

havia comprado uma propriedade a Joaquim Moreira de Barros e mulher, pedindo um 

empréstimo para tal.  

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/AML 

Data: 1856-04-23 

Título: Ana de Menezes e Lencastre 

Dimensão e suporte: 2 bifólio; papel 

História Biográfica: Ana de Menezes e Lencastre nasceu a 5 de dezembro de 1819 em 

Cabanelas, freguesia de Bustelo (Penafiel) sendo batizada na capela da Casa de 

Cabanelas a 20 de dezembro de 1819, tendo como padrinho Aires Pinto de Sousa, 

fidalgo da Casa Real. 

 Filha de Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM) e de Arcângela Augusta de Queirós Vasconcelos e 

Lencastre (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AAQVL). 

 Neta paterna de Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM) e de Rosa Clara Benedita Pacheco Barbosa (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCBPB) e materna de Joaquim de Queirós de Vasconcelos 

Coimbra Camanho e de Margarida Antónia de Lancastre Almeida e Portugal. 

 Teve 6 irmãos, nomeadamente Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM); Luís de Lencastre Sottomayor e Menezes; Mariana de 

Lencastre Sottomayor e Menezes; Maria Benedita de Menezes e Lencastre; Carlota 

Adelaide de Lencastre e Menezes e João Eduardo Maria Sottomayor de Lencastre e 

Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JEMSLM). 

 Casou com Rodrigo Augusto Teixeira de Azeredo Monterroio, filho de Bernardo 

António Júlio Teixeira e de Maria José leite que era da Casa de Vila Nova, situada no na 

freguesia de Castelões (Penafiel) depois de 5 de janeiro de 1844, visto existir o dote de 

casamento nessa data. Esta Casa de Vila Nova, da qual Rodrigo veio a ser senhor, é um 

edifício com capela anexa que ao qual se associa a família Lencastre, ou seja, a 

descendência de dona Filipa de Lencastre, estando esta família na dita casa já desde o 

século XII, existindo apenas uma pedra dessa data. 
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 Do casamento com Rodrigo teve 6 filhos: Bernardo Augusto Teixeira de 

Lencastre e Menezes; Miguel Teixeira de Menezes e Lencastre; Joaquim Teixeira de 

Menezes de Lencastre; Ernesto Teixeira de Menezes de Lencastre; João de Lencastre e 

Maria José de Lencastre e Menezes. 

 Não se possui dados sobre o seu óbito. 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall-Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/26919/ana-de-

menezes-e-lencastre/> (consultado a 15/04/2018) 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/26920/rodrigo-

augusto-teixeira-de-azeredo-monterroio/> (consultado a 15/04/2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-001-0007 fl.5 (Registo 

de batismo) 

Idioma: Português 

 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00018 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 

PT/CC/FSMMS/CC/AAQVL- D00003 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/AML- D00001 

Data:1856-04-23 

Título: Certidão sobre o casamento de Ana de Menezes de Lencastre 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão passada a requerimento de Ana de Menezes Lencastre 

sobre o casamento desta com Rodrigo Augusto Teixeira, onde vem vertido, a par da 

certidão de casamento, a informação sobre a existência de dotes para a realização deste 

matrimónio, sendo Rodrigo dotado pelos seus pais, da Casa de Vila Nova em Castelões 

(Recezinhos), assim como foi Ana de Menezes Lencastre pelos seus. 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSSM 

Datas extremas:1731-06-13/ 1781-12-11 

Título: António Afonso Pereira da Silva Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 9 bifólios+ 1 fólio; papel e pergaminho 

História Biográfica: António Afonso Pereira da Silva Sottomayor e Menezes, ou 

António Afonso Pereira da Silva, nasceu a 20 de junho de 1713 em São Mamede de 

Recezinhos (Penafiel) onde foi batizado em 16 de julho de 1713, tendo como padrinhos 

Matias, da cidade de Lisboa, e sua irmã Maria Isabel, e morreu a 27 de abril de 1781 em 

Bustelo (Penafiel). 

 Filho de Bento Pereira da Silva Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BPSSM) e Rosa Maria Teresa Pereira Soares Ferraz. 

 Neto pelo lado paterno de Bento Pereira da Silva Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM), sendo que quanto há sua avó existem fontes que indicam 

que seja Maria Josefa Freire e outras Luísa da Silva e Vasconcelos Pereira. Pelo lado 

materno neto de Luís Ferraz da Mota e Maria Soares Pereira. 

 Teve duas irmãs Engrácia e Maria Isabel. 

 Casou com Clidónia Rosa Maria Barbosa da Silva e Magalhães, senhora da Casa 

de Cabanelas, em 25 de setembro de 1732 em S. Martinho de Recezinhos (Penafiel). Teve 

com esta 6 filhos nomeadamente Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM); Josefa; Ana; António Pereira de Menezes; Luísa e 

Modéstia de Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/MM). 

 Foi senhor da Casa do Carvalhal em S. Mamede de Recezinhos (Penafiel) e pelo 

casamento senhor de Cabanelas. 

 Habilitou-se para a ordem de Cristo a 4 de fevereiro de 1733. 
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Materiais adicionais: Ver:  

 CASTELO BRANCO, José Barbosa Canaes de Figueiredo de - Árvores de costados 

das Famílias nobres dos Reinos de Portugal e Algarves e domínios Ultramarinos. 

Lisboa : Impressão Régia, 1831, tomo II, parte 1. 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/275557/antonio-

afonso-pereira-sotomayor-e-menezes/> visualizado a 15-03-2018 

 Perfil no FamilySearch- Disponível em: 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:94RZ-NVG (visualizado a 15-03-

2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF32-001-0001 fl.267 e 267 

v. (Registo de batismo) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de óbitos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-003-0005 fl.207 (Registo 

de óbito) 
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 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de casamentos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF33-002-0003 fl.17 v. e 

18 (Registo de casamento) 

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo- Fundo Mesa da Consciência e Ordens: 

PT/TT/MCO/A-C/002-001/0047/00008 (Diligência para habilitação para a 

Ordem de Cristo) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00005 

PT/CCB/FSMMS- DC00006 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSSM- D00001 

Data: 1767-09-15 

Título: Carta de padrão de António Afonso Pereira da Silva Sottomayor Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; pergaminho 

Âmbito e conteúdo: Carta de padrão de D. João IV, rei de Portugal, feita a António 

Afonso Pereira da Silva e Menezes Sottomayor, de uma tença de 30 mil réis a cada ano, 

a pagar pelo cabido da Ordem de Cristo, pelos serviços que fez o seu pai Bento Pereira 

da Silva Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Notas gerais: Possuí indícios de ter tido selo pendente, restando os buracos onde os fios 

deste passavam. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSSM- D00002 

Datas extremas:1780-12-11/ 1781-02-07 

Título: Sentença cível de cominatório de António Afonso Pereira da Silva de Menezes 

Sottomayor 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Sentença cível de cominatório passado por Caetano José da Rocha 

e Mello em que António Afonso Pereira da Silva de Menezes Sottomayor faz contra 

Bernardo José, ambos de Bustelo, porque o primeiro tinha um olival no lugar do Vale 

onde o segundo colocou o seu gado a pastar, o que levou a um processo civil que se 

concluiu com uma multa e proibição de o voltar a fazer. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Tem a última folha rasgada. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSSM- D00003 

Data: 1767-09-15 

Título: Prazo de três vidas feito a António Afonso Pereira da Silva Menezes Sottomayor 

e sua mulher Clidónia Rosa Maria Barbosa da Silva de Magalhães 

Dimensão e suporte: 8 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Prazo de três vidas que o mosteiro de S. Gonçalo de Amarante fez 

a António Afonso Pereira da Silva Menezes Sottomayor e sua mulher Clidónia Rosa 

Maria Barbosa da Silva de Magalhães, representado pelo procurador António José Pinto 

Coelho, morador na rua Cima Vila (Penafiel), referente a uma morada de casas situadas 

na vila de Arrifana de Sousa, próximas da Senhora d´Ajuda. 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/APMS 

Data: 1828-01-14 

Título: António Pereira de Menezes Sottomayor 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

História Biográfica: António Pereira de Menezes Sottomayor nasceu antes de 1772, 

visto ser o irmão mais velho e o que se segue ter nascido nessa data, sendo possível que 

tenha nascido a 1760, pois há um acento de batismo na paróquia de Bustelo de uma 

criança em que os pais correspondem e onde não se refere o nome da criança. 

 Filho de Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM), senhor de Cabanelas, e de Clara Rosa Benedita 

Pacheco Barbosa (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB).  

 Neto pelo lado paterno de António Afonso Pereira da Silva Sottomayor e 

Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSSM) e de Clidónia Rosa Maria Barbosa da 

Silva e Magalhães e pelo lado paterno de José Pacheco Nunes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/JPN) e Maria de Santa Clara Barbosa. 

 Teve 15 irmãos, sendo que temos conhecimento do nome de 14 deles, sendo 

estes Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM), que 

foi senhor de Cabanelas; João Pereira de Menezes Sottomayor; Rodrigo Pereira de 

Sottomayor Meneses (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM1); Gonçalo Pereira; Bento 

Pereira; Ana Augusta Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AASM); 

Luísa; José Pereira; Maria; Rodrigo Pereira; Francisco; Joaquim e Maria Engrácia 

Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/MRSM). 

 Renunciou à regência da Casa de Cabanelas em favor do irmão Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes, que sucedeu ao pai na casa, tendo depois movido um processo 

por esta questão, tentando revertê-la, pois, segundo ele havia sido coagido e pressionado 

pelo seu pai e irmão a proceder deste modo. Nesta abdicação apenas garantiu para si o 

usufruto da Casa do Carvalhal e dos rendimentos desta. 
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 Não se conhece casamento e descendência nem existem dados sobre a data de 

seu óbito. 

 

 

Materiais adicionais: Veja-se:   

 Disponível em :<https://geneall.net/pt/nome/451075/antonio-de-menezes-

pereira-de-sotto-mayor/> (consultado a 11-03-2018) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00005 

PT/CCB/FSMMS- DC00006 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/APM- D00001 

Data: 1828-01-14 

Título: Pública-forma de certidão cumprimento de dívida de António Pereira Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; 

Papel 

Âmbito e conteúdo Pública-forma de certidão que foi requerida por Joana Júlia, de S. 

Martinho de Mancelos, ao pároco de São Paio de Oliveira para provar que se encontra 

recebida com António Pereira Menezes de uma dívida que existia entre os dois, não 

referindo qual o motivo da existência desta. 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CC/FSMMS/CC/AAQVL 

Datas extremas: 1841-07-24/1853-03-13 

Título: Arcângela Augusta de Queirós Vasconcelos e Lencastre 

Dimensão e suporte: 3 bifólios + 1 fólio; papel 

História Biográfica: Arcângela Augusta de Queirós Vasconcelos e Lencastre, também 

sido identificada como Arcângela Angélica, terá nascido por volta de 1780, não se tendo 

a certeza desta data ou informação quanto ao local. Também não existem dados quanto 

à data de óbito, pelo que supúnhamos ser pela década de 50 do século XIX, devido à 

existência de um testamento seu datado de 28 dezembro 1852. 

 Filha de Joaquim de Queirós de Vasconcelos Coimbra Camanho, fidalgo da 

Casa Real e cavaleiro da Ordem de Cristo e com descendência do morgado do Pinheiro 

e do morgado dos Coimbras, e de Margarida Antónia de Lancastre Almeida e Portugal. 

 Neta pelo lado paterno de Gaspar de Queirós de Vasconcelos Coimbra, senhor 

do morgado dos Coimbras e do morgado dos Pinheiros, e de Maria Joaquina Camanho 

de Mendonça Ozares de Lemos e pelo lado materno de Lopo de Barros de Almeida 

Moura e Albuquerque e de Joaquina Rosa de Lancastre. 

 Teve 4 irmãos sendo eles Gaspar de Queirós Camanho de Vasconcelos Sousa 

Coimbra Lencastre, senhor dos morgados dos Coimbras e dos Pinheiros, Ana Rita de 

Queirós de Vasconcelos Camanho, Mariana Vitória de Portugal Queirós Camanho 

Vasconcelos e Lencastre e, por fim, Maria do Carmo Portugal e Lencastre. 

 Casou a  8 de outubro de 1808 com Joaquim Pereira de Sottomayor Menezes, 

senhor da Casa de Cabanelas, com quem teve 7 filhos, nomeadamente Rodrigo Pereira 

Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM), que sucedeu ao pai na Casa 

de Cabanelas; Luís de Lencastre Sottomayor e Menezes; Mariana de Lencastre 

Sottomayor e Menezes; Maria Benedita de Menezes e Lencastre; Carlota Adelaide de 

Lencastre e Menezes, Ana de Menezes e Lencastre (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AML)  e 

João Eduardo Maria Sottomayor de Lencastre e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JEMSLM). 
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 Aquando do seu testamento em outubro 1844 esta estava já viúva e a residir na 

Casa do Carvalhal em S. Mamede de Recezinhos (Penafiel), sendo que por esse 

testamento deixou como herdeiros os seus filhos, deixando dois terços a dividir por 

todos e um terço para os que à sua morte estivessem solteiros.

 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/5424/d-

arcangela-angelica-de-queiros-vasconcelos-e-lencastre/> (consultado a 13-03-

2018) 

 Perfil no FamilySearch- Disponível em: 

<https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:94RZ-NVG> (visitado a 13-03-

2018) 

 CASTELO BRANCO, José Barbosa Canaes de Figueiredo de - Árvores de 

costados das Famílias nobres dos Reinos de Portugal e Algarves e domínios 

Ultramarinos. Lisboa : Impressão Régia, 1831, tomo II, parte 1. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00013 

PT/CCB/FSMMS- DC.00006 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 
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PT/CCB/FSMMS- DC00015 

PT/CCB/FSMMS- DC.00016 

PT/CCB/FSMMS- DC.00041 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CC/FSMMS/CC/AAQVL- D00001 

Data:1841-07-24 

Título: Doação de bens que faz Arcângela Angélica de Queirós Vasconcelos e 

Lencastre 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Doação que faz Arcângela Angélica de Queirós Vasconcelos e 

Lencastre de todos os bens móveis, inscritos no inventário que fez por morte seu marido 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, a seu filho Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes. Refere que não são todos os bens que nesse inventário estão inscritos e 

enumera as exceções. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: O documento tem um canto rasgado. 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CC/FSMMS/CC/AAQVL- D00002 

Data:1884-10 

Título: Testamento de Arcângela Angélica de Queirós Vasconcelos e Lencastre 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Testamento de Arcângela Angélica de Queirós Vasconcelos e 

Lencastre, estando a residir na Casa do Carvalhal, onde esta refere as missas que quer 

que se rezem pela sua alma e onde institui os seus filhos como herdeiros de dois terços 

dos seus bens e o restante terço ficaria para os filhos que se encontrassem solteiros à sua 

morte. 

Idioma: Português 

Notas à data: Só temos referência ao mês e ano do testamento. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CC/FSMMS/CC/AAQVL- D00003 

Datas extremas:1852-12-28/1853-03-13 

Título: Testamento de Arcângela Angélica de Queirós Vasconcelos e Lencastre 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Testamento de Arcângela Angélica de Queirós Vasconcelos e 

Lencastre onde consta a divisão de bens que esta faz pelos seus herdeiros, sendo estes os 

seus 5 filhos que ainda estavam vivos à data da feitura deste. Refere também quem 

deveria pagar as suas dívidas e de que modo queria que se procedesse relativamente às 

missas pela sua alma. Existe ainda anexa a nota de aprovação do mesmo. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/AML 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM 

Datas extremas: 1701-07-14/ 1841-10-23 

Título: Bento Pereira da Silva e Menezes 

Dimensão e suporte:1 bifólio; papel 

História Biográfica: Bento Pereira da Silva e Menezes, também conhecido como Bento 

Pereira da Silva Sottomayor, terá nascido por volta de meados do século XVII.  

 Filho de Rodrigo Pereira Sottomayor (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RPS) e de Maria 

Rangel da Silva Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/MRSM). 

 Neto pelo lado paterno de Gonçalo Pereira Sottomayor e de Isabel Pita de 

Calheiros e pelo lado materno de Duarte Carneiro Rangel, senhor de Vila Boa de Quires, 

e de Eugénia de Menezes. 

 Irmão de Gonçalo Pereira Sottomayor (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/GPS), Eugénia 

Machado (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/EM), Álvaro Pereira Sottomayor, Margarida 

Machado da Silva Menezes Sottomayor, Rodrigo, Álvaro. Teve também mais 8 irmãos 

fruto de outras duas relações do seu pai, sendo esses irmãos João Pereira, Pedro Pereira, 

Guiomar de Sottomayor, Joana do Vale, Isabel Pereira de Sottomayor, António Pereira e 

Gonçalo Pereira. 

 Casou com Luísa da Silva e Vasconcelos Pereira com quem teve 2 filhos, Maria 

Isabel Pereira de Castro e Menezes Montenegro e António Caetano Pereira da Silva, e 

teve uma segunda relação com Maria Josefa Freire resultando desta dois filhos, Bento 

Pereira da Silva Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/BPSSM) e Rodrigo 

Pereira Sottomayor. 

 Foi professo na Ordem de Cristo (tendo feito diligência para tal a 5 de julho de 

1662), fidalgo da Casa Real, alcaide-mor e capitão-mor da vila de Caminha, tenente 

coronel de infantaria, governador de Valença e familiar do Santo Ofício. 
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Idioma: Português 

Materiais adicionais: Veja-se 

 Perfil no Geneall- Disponível em:     https://geneall.net/pt/nome/215321/bento-

pereira-da-silva-e-menezes/ (consultado a 13-03-2018) 

 Perfil no FamilySearch- Disponível em:     

https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:94RZ-NVG (consultado a 13-

03-2018) 

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo- Fundo Mesa da Consciência e Ordens: 

PT/TT/MCO/A-C/002-002/0012/00093 (Diligência de habilitação para a 

Ordem de Cristo de Bento Pereira da Silva) 

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo- Fundo Tribunal do Santo Ofício, 

subfundo Concelho Geral do Santo Ofício 1536/1821: 

PT/TT/TSO-CG/A/008-001/4694 (Diligência para habilitação de familiar do 

Santo Ofício) 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS- DC00006 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 

PT/CCB/FSMMS- DC00041 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00003 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00012 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- DC00014 

https://geneall.net/pt/nome/215321/bento-pereira-da-silva-e-menezes/
https://geneall.net/pt/nome/215321/bento-pereira-da-silva-e-menezes/
https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:94RZ-NVG
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PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00015 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM- D00001 

Data: 1701-07-14 

Título: Testamento de Bento Pereira da Silva e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e Conteúdo: Testamento de Bento Pereira da Silva e Menezes onde este declara 

o local onde quer ser sepultado, assim como os seus herdeiros, falando neste campo de 

sua filha Maria Isabel, que teve com Luísa da Silva e Vasconcelos Pereira, referindo ainda 

que teve mais que uma relação, elencando dívidas que devem ser pagas, assim como o 

que deixou para salvação de sua alma. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Mau 

Notas sobre o estado de conservação: Encontra-se em muito mau estado de conservação 

tendo já pequenos buracos. 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BPSSM 

Data:1762-04-02 

Título: Bento Pereira da Silva Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

História Biográfica: Bento Pereira da Silva Sottomayor e Menezes, ou Bento Rodrigo 

da Silva Sottomayor, nasceu em 1690 na Casa Branca no Paço da Barbeita (Monção).  

 Filho de Bento Pereira da Silva Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM), 

sendo que quanto à sua mãe existem fontes que indicam que seja Maria Josefa Freire e 

outras Luísa da Silva e Vasconcelos Pereira. 

 Neto pelo lado paterno de Rodrigo Pereira Sottomayor (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPS) e de Maria Rangel da Silva e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/MRSM), sendo que do lado materno se for pela ascendência de 

Luísa da Silva e Vasconcelos Pereira tem como avô João Correia de Sousa Montenegro 

e avó Isabel da Silva e caso seja Maria Josefa Freire a sua mãe seria neto de Maria Freire 

não havendo dados para o seu avô. 

 Teve um irmão Rodrigo Pereira de Sottomayor que foi abade. 

Casou em 1711 com Rosa Maria Teresa Pereira Soares Ferraz, de S. Mamede de 

Recezinhos (Penafiel), com quem teve 3 filhos conhecidos, Eugénia, Maria Isabel e 

António Afonso Pereira da Silva Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSSM) 

 Foi fidalgo da Casa Real, tenente de infantaria do regimento da praça de Viana. 

senhor da Casa do Carvalhal em São Mamede de Recezinhos em Penafiel. 

 Não temos dados que nos indiquem a data de óbito. 
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Materiais adicionais: Veja-se 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/26822/bento-

rodrigo-pereira-de-sotomaior-e-menezes/ (consultado a 12-03-2018) 

 Perfil no FamilySearch- Disponível em: 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:94RZ-NVG (consultado a 12-03-

2018) 

 CASTELO BRANCO, José Barbosa Canaes de Figueiredo de - Árvores de 

costados das Famílias nobres dos Reinos de Portugal e Algarves e domínios 

Ultramarinos. Lisboa : Impressão Régia, 1831, tomo II, parte 1. 

Idioma: Português 

 

https://geneall.net/pt/nome/26822/bento-rodrigo-pereira-de-sotomaior-e-menezes/
https://geneall.net/pt/nome/26822/bento-rodrigo-pereira-de-sotomaior-e-menezes/
https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:94RZ-NVG
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BPSSM- D00001 

Data:1762-04-02 

Título: Testamento de Bento Pereira da Silva Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte 3 bifólios; papel 

Âmbito e Conteúdo: Testamento de Bento Pereira da Silva Sottomayor e Menezes em 

que este refere as missas que deveram ser ditas por sua alma e como estas deverão 

realizadas. Institui os seus dois filhos vivos à data do testamento, nomeadamente António 

Afonso Pereira da Silva Sottomayor e Menezes e Eugénia, como seus herdeiros, referindo 

exatamente os bens que deixa a cada um destes. 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM 

Datas extremas: 1681-04-02/1818-09-15 

Título: Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 caderno+2 processos+ 78 bifólios+ 3 fólios; papel 

História Biográfica: Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes nasceu a 1737 

em São Mamede de Recezinhos (Penafiel), segundo algumas fontes, sendo que para 

essa data e paróquia não existe o respetivo assento de batismo.  

 Foi um dos 6 filhos de António Afonso Pereira da Silva Sottomayor e Menezes 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSSM) e de Clara Rosa Benedita Pacheco Barbosa (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB). 

 Neto pelo lado paterno de Bento Pereira da Silva Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/ BPSSM) e de Rosa Maria Teresa Pereira Soares e pelo lado 

materno de Cosme Luís de Campos e de Teresa Maria Mendes da Silva e Magalhães 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/TMMSM). 

 Casou  a 20 de abril de 1757 em Bustelo (Penafiel) com Clara Rosa Benedita 

Pacheco Barbosa (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB) tendo com esta 16 filhos 

conhecendo nós 15 destes sendo eles Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM); João Pereira de Menezes Sottomayor; Rodrigo Pereira de 

Sottomayor e Menezes ( PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM1); Gonçalo Pereira, Bento 

pereira, Ana Augusta Sottomayor e Menezes (PT/CCB/FSMMS/CC/AASM), Luísa, 

José Pereira, Maria, Rodrigo Pereira, Clidónia, Francisco, Joaquim, António Pereira de 

Menezes Sottomayor (PT/CCB/FSMMS/CC/APMS), Maria Engrácia Sottomayor e 

Menezes (PT/CCB/FSMMS/CC/MESM). Teve uma segunda relação com Ana Joaquina 

Fonseca, sendo que apenas se sabe devido a uma doação e nomeação de bens que ambos 

fizeram (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00001). 

 

 Bento foi senhor das Casas de Cabanelas, das Eiras, do Carvalhal e pelo 

casamento Senhor da Casa de Amolar. 
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 Foi escudeiro fidalgo por alvará de D. José I, de 10 de abril de 1758, e cavaleiro 

fidalgo da Casa Real por alvará de D. Maria I, de 12 de fevereiro de 1795 tendo ele de 

moradia 1600 réis por mês e 1 alqueire de cevada por dia. Teve ainda presença na Santa 

Casa da Misericórdia de Penafiel tendo sido proposta a sua entrada a 16 de agosto de 

1790, mas só entrou a 1 de abril de 1810, sendo irmão de primeira condição. 

 Morreu a 19 de fevereiro de 1822, sendo o seu funeral no dia seguinte, na 

paróquia de Bustelo (Penafiel). 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no FamilySearch- Disponível em: 

<https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:94RZ-NVG> (visitado a 13-03-

2018) 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/26822/bento-

rodrigo-pereira-de-sotomaior-e-menezes/ (visitado a 13-03-2018) 

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo- Fundo Registo Geral das Mercês: 

PT/TT/RGM/D/0012/111160 (Alvará pelo qual é constituído Escudeiro Fidalgo) 

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo- Fundo Registo Geral das Mercês: 

PT/TT/RGM/E/0000/87628 (Alvará pelo qual é constituído como Cavaleiro 

Fidalgo) 
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 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de casamentos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-002-0004 fl.49 v. 

(Registo de casamento) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de óbitos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-003-0007 fl.55 (Registo 

de óbito) 

 Arquivo Municipal de Penafiel - Fundo da Santa Casa da Misericórdia de 

Penafiel: PT/AMPNF/SCMP/A/B/B/002/21/fl. fl.285v. (Processo de entrada na 

Santa Casa da Misericórdia de Penafiel) 

 Arquivo Municipal de Penafiel - Fundo da Santa Casa da Misericórdia de 

Penafiel: PT/AMPNF/SCMP/A/B/B/002/21/fl. 271v. (Processo de entrada na 

Santa Casa da Misericórdia de Penafiel) 

 CASTELO BRANCO, José Barbosa Canaes de Figueiredo de - Árvores de 

costados das Famílias nobres dos Reinos de Portugal e Algarves e domínios 

Ultramarinos. Lisboa : Impressão Régia, 1831, tomo II, parte 1. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS- DC.00041 

PT/CCB/FSMMS- DC00006 

PT/CCB/FSMMS- DC00010 

PT/CCB/FSMMS- DC00014 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB- D00001 
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 DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00001 

Data: 1808-07-06 

Título: Doação e nomeação de bens feita por Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 2 fólios; papel 

Âmbito e Conteúdo: Doação e nomeação de bens feita por Bento Rodrigo Pereira 

Sottomayor e Menezes e sua segunda mulher Ana Joaquina da Fonseca a Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes, respetivamente filho e enteado dos acima referidos. Por 

este doam todos os seus pertences e bens ao referido Joaquim impondo cláusulas para 

tal, prendendo-se estas com o usufruto por parte de Bento dos bens enquanto for vivo e 

com um possível casamento do filho. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00002 

Data: 1765-12-15 

Título: Arrendamento de Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e Conteúdo: Arrendamento que faz Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes a Luís José Pereira e mulher Maria Gonçalves, do lugar de Aguieira de Paço 

de Sousa, de uma propriedade denominada de “tapada da Aguiera”. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00003 

Data: 1809-10-23 

Título: Certidão sobre o testamento de Bento Pereira da Silva e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e Conteúdo: Certidão com cópia do testamento de Bento Pereira da Silva e 

Menezes que foi requerida ao notário por Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes, 

bisneto do primeiro, onde vem copiado todas as disposições do testamento, referindo 

que este deixa como herdeira a Maria Isabel, filha, à exceção do terço que fica para a 

sua irmã Eugénia e uma filha que teve com Maria Josefa Freire. Foi pedido para provar 

que Duarte Carneiro Rangel, de Vila Boa, foi tutor dos bens órfãos, que Bento Rodrigo 

Pereira Sottomayor e Menezes viria a reclamar. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00004 

Data: 1784-05-02 

Título: Contrato de compra de Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e Conteúdo: Contrato de compra e venda onde José Barbosa e mulher Teresa 

Maria, do lugar do Souto do Rei (Bustelo) declaram que vendem a Bento Rodrigo 

Pereira Sottomayor e Menezes três pedaços de terra situados em Bustelo (Penafiel). 

Idioma: Português 

Estado de Conservação: Encontra-se cozido por a folha ter um rasgão, sendo que este 

já foi encontrado nestas condições. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00005 

Data: 1756-11-19 

Título: Dote de casamento de Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 11 bifólios; papel 

Âmbito e Conteúdo: Dote de casamento de Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor feito 

por sua mãe Clidónia Rosa Maria Barbosa da Silva de Magalhães, tendo como seu 

procurador o seu marido, e pai de Bento, António Afonso Pereira da Silva e Menezes 

Sottomayor, para casar com Clara Rosa Benedita de Barbosa, filha de José Pacheco 

Nunes, da Casa de Amolar, que também é dotada. Neste são elencados todos os bens, 

móveis e imóveis, que foram doados para se realizar o casamento destes. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00006 

Datas extremas: 1796-12-06/1796-12-13 

Título: Precatório passado a Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio + 1 fólio; papel 

Âmbito e Conteúdo: Precatório passado pelo bacharel António José Pinto Coelho pelo 

qual se refere que Custódio José do Couto se constituirá como porteiro para tombar as 

propriedades de Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes situadas em Santa 

Cruz de cima Tâmega. Existe neste o termo de juramento. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- DC00007 

Datas extremas: 1787-04-27/1788-01-12 

Título: Cópia de autos de libelo de Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 17 bifólios; papel 

Âmbito e Conteúdo: Cópia dos autos de libelo de Bento Rodrigo Pereira de 

Sottomayor e Menezes contra Inácio José e mulher pois o primeiro era possuidor da 

Quinta de Cima da Vila, em Fonte Arcada, que tinha sobre seu emprazamento uma 

tapada cujo pagamento seria de 4 galinhas, a dividir pelos três ocupantes, sendo um 

deles o referido Inácio, que pagava 2 galinhas, e que adquiriu a totalidade da tapada e se 

recusou a fazer o pagamento. No interior tem um documento assinado por Bento. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00008 

Data: 1811-12-09 

Título: Declaração sobre escritura que fez Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e Conteúdo: Declaração sobre escritura que fez Bento Rodrigo Pereira de 

Sottomayor e Menezes onde refere que a escritura que fará valer, isto relativamente ao 

dote que fez a seu filho Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes aquando do casamento 

deste, será a que ele na data de 18 de outubro de 1809 e não a que foi feita na de 24 de 

março de 1809, visto o casamento do filho vir mudar algumas das cláusulas. 

Idioma: Português 

Estado de Conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JJSM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00009 

Data: 1791-09-22 

Título: Emprazamento de Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 21 bifólios; papel 

Âmbito e Conteúdo: Prazo de três vidas do mosteiro de S. Miguel de Bustelo 

(Penafiel) a Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e sua mulher Clara Rosa 

Benedita Pacheco de Barbosa, das propriedades pertencentes ao casal chamado de 

"Cabanelas de Baixo", elencando as condições e pagamentos que deveriam ser 

efetuados pelos segundo ao referido mosteiro. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB 

 



181 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- DC00010 

Data: 1796-11-29 

Título: Autos principais do tombo dos morgados e parcelas e mais bens de herdades e 

de prazos que fazem o património de Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e Conteúdo: Caderno onde estão vertidos os autos principais do tombo dos 

morgados e parcelas e mais bens de herdades e de prazos que fazem o património de 

Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes onde este inscreve os prazos e demais 

documentação relativa às propriedades que possuí. Existe no fim anexada uma 

procuração de Bento Rodrigo pereira de Sottomayor e Menezes a Manuel Moreira, do 

lugar de Rabalde (S. Mamede de Recezinhos), para que o representar em tudo o que 

possa acarretar o processo de tombagem que o primeiro estava a levar a cabo. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- DC00011 

Datas extremas:1681-04-02/1788-07-06 

Título: Processo relacionado com sentença civil de Bento Rodrigues Pereira de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e Conteúdo: Processo composto por uma sentença civil de António de 

Magalhães Coelho de Seixas, juiz de fora com alçada em Penafiel, devido a um conflito 

entre Bernardo José da Silva e mulher e Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e mulher, 

como réus, sendo querela motivada pela abolição de umas árvores (carvalhos) de uma 

sorte. Contém uma lista de bens de Bento de Magalhães, onde se prova que o mesmo 

emprazou estes terrenos, assim como uma habilitação de género, pois este queria se 

tornar professo de ordens menores, dando como dote essa terra emprazada, existindo 

todo o processo de averiguação para lhe atribuírem as ordens menores. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB 
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DS 

  

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00012 

Data: 1818-09-15 

Título: Certidão sobre o teor do inventário orfanológico de Bento Pereira da Silva a 

requerimento de Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 6 bifólios +1 fólio; papel 

Âmbito e Conteúdo: Certidão que surge a requerimento de Bento Rodrigo Pereira de 

Sottomayor e Menezes ao escrivão dos órfãos da vila de Caminha, para que este lhe 

forneça os dados sobre o teor do inventário a que se procedeu pelo juízo dos órfãos após 

a morte de Bento Pereira da Silva e Menezes, seu bisavô.  

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00013 

Data: 1796-12-06 

Título: Requerimento de Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e Conteúdo: Requerimento pedido por Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e 

Menezes para que se lhe passe precatório para que possa nomear Custódio José do 

Couto para porteiro para continuar o tombo dos seus prazos e propriedades localizados 

em Santa Cruz de Cima Tâmega 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- DC00014 

Data: 1808-09-19 

Título: Processo preparatório para ação judicial de Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e Conteúdo: Processo preparatório para ação judicial em tribunal de Bento 

Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes contra António Vasconcelos Carvalho Meneses 

e Albuquerque e o pai deste António do Albuquerque do Amaral Cardoso, descendentes 

de Duarte Carneiro de Carvalho, homem a quem o bisavô de Bento Pereira da Silva e 

Menezes legou dinheiro para a tutoria dos seus filhos órfãos e que o referido Duarte 

Carneiro usou em proveito próprio, tendo deixado este no seu testamento alusão a esta 

dívida, sendo que Bento Rodrigo quer agora recuperar o dinheiro, à semelhança do que 

os seus antepassados fizeram, mas sem sucesso.  

Existe correspondência de Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes com João 

Batista de Sousa, sendo este ligado à justiça, existindo a proposta, resposta e réplica, em 

que Bento tenta averiguar os caminhos de resolução possíveis. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM 

Notas às datas: Nos 4 bifólios que constituem o processo apenas se acha uma data que 

é a que será utilizada como referência.



186 

 

DS  

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00015 

Data: 1818-09-15 

Título: Certidão sobre o teor do inventário orfanológico de Bento Pereira da Silva a 

requerimento de Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 11 bifólios + 1 fólio; papel 

Âmbito e Conteúdo: Certidão que surge a requerimento de Bento Rodrigo Pereira de 

Sottomayor e Menezes ao escrivão dos órfãos da vila de Caminha, para que este lhe 

forneça os dados sobre o teor do inventário a que se procedeu pelo juízo dos órfãos após 

a morte de Bento Pereira da Silva e Menezes, sua bisavô, focando, sobretudo, nos bens 

móveis. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00016 

Data: 1794-08-12 

Título: Carta de mercê de Bento Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e Conteúdo: Carta de mercê de D. Maria I em resposta à petição feita por 

Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor concedendo a este a liberdade de tombar as 

propriedades de sua casa, assim como proceder às medições e delimitações das mesmas. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00017 

Data: 1795-02-12 

Título: Carta mercê nomeando Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes como 

fidalgo da Casa Real 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e Conteúdo: Carta de mercê de D. Maria I, rainha de Portugal, a Bento 

Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes tornando-o fidalgo cavaleiro da Casa Real, 

com recebimento de mil e seiscentos réis por mês e um alqueire de cevada por dia de 

moradia.   

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00018 

Data: 1796-02-12 

Título: Carta mercê nomeando Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes como 

fidalgo da Casa Real 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e Conteúdo: Carta de mercê de D. Maria I, rainha de Portugal, a Bento 

Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes tornando-o fidalgo cavaleiro da Casa Real, 

com recebimento de mil e seiscentos réis por mês e um alqueire de cevada por dia de 

moradia.   

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC 

Datas extremas: 1876-04-20/ 1995-05-02 

Título: Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro 

Dimensão e suporte: 1 maço + 3 envelopes+ 10 fólios+ 2 bifólios; papel e pergaminho 

História Biográfica: Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro nasceu 

a 26 de setembro de 1905 na freguesia de Meinedo (Lousada) sendo batizada a 2 de 

outubro do mesmo ano no mesmo local. Faleceu a 21 de março de 1995 na Casa de 

Cabanelas, freguesia de Bustelo Lousada. 

 Filha de João Canavarro Crispiano da Fonseca (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/JCCF) e de Maria Henriqueta Falcão de Magalhães, 

sendo neta, pelo lado paterno, de António Augusto Crispiano da Fonseca (ver: 

PT/CCB/FSMMS/BFMCSC/AACF) e de Maria Leopoldina Pereira de Sousa Canavarro 

e pelo lado materno de José Falcão de Magalhães e Maria Emília Correia Leite de Sousa. 

 Casou a 28 de fevereiro de 1937, em Bustelo (Penafiel) com Joaquim Pereira 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM) com quem 

teve 2 filhos, José Manuel Canavarro Donas-Bôtto e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JMCDBM) e Maria Benedita Canavarro Donas-Bôtto e Menezes 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/MBCSBM). 
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Materiais Adicionais: Veja-se 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Meinedo, Lousada: 

Série de registos de baptismos: PT/ADPRT/PRQ/PLSD13/001/0036 fl.23 

(Registo de batismo) 

Sistema de organização: Os documentos não apresentavam uma ordem específica. 

Dentro secção foram criadas duas subsecções referentes a João Canavarro Crispiano da 

Fonseca( PT/FSMMS/CC/BFMCSC/JCCF) e a referente a António Augusto Crispiano 

da Fonseca (PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/AACF)), designadamente pai e avô da 

referida Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro, para ilustrar o modo 

como esta documentação terá feito o seu percurso até ter chegado à Casa de Cabanelas, 

cuja razão passará pelo matrimónio de Branca com Joaquim Pereira Sottomayor Donas-

Bôtto e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM), senhor da Casa de Cabanelas, 

tendo esta ido viver com o seu marido para a referida casa. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- DC00001 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00013 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- DC00015 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00019 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00020 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00021 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00022 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00023 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00026 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00033 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC- SR007 

Datas extremas 1987-01-22/ 1988-09-19 

Título: Correspondência de Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro 

Dimensão e suporte: 3 envelopes; papel 

Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e/ou expedida por Branca Falcão de 

Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro. Existe uma carta recebida de caráter pessoal 

cuja assinatura é impercetível, outra é enviada pela Câmara Municipal de Lousada sobre 

um pedido de loteamento e outra de caráter partidário, sendo uma convocatória enviada 

pelo partido PPD-PSD. 

Idioma: Português 

 



193 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC- DC00001 

Datas extremas 1995-03-22/ 1995-05-02 

Título: Conjunto de documentos sobre falecimento e funeral de Branca Falcão de 

Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro. 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Conjunto de documentos ligados à morte de Branca Falcão de 

Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro existindo correspondência para os vários 

elementos da família, cartões que se colocaram nos ramos de flores no funeral, assim 

como uma folha com as assinaturas dos presentes no funeral e recortes de jornal sobre o 

sucedido. Este maço vinha já agrupado originalmente tendo sido respeitada essa ordem. 

Idioma: Português 
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SSC  

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/JCCF 

Datas extremas: 1907-04-22/1940-12-31 

Título: João Canavarro Crispiano da Fonseca 

Dimensão e suporte: 10 fólios + 1 bifólio; papel e pergaminho 

História Biográfica: João Canavarro Crispiano da Fonseca terá nascido na ilha de São 

Tomé no final do século XIX sendo filho de António Augusto Crispiano da Fonseca (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/AGCF) e de Maria Leopoldina Pereira de Sousa 

Canavarro, de quem teve um irmão Adriano António Crispiano da Fonseca. 

 Neto pelo lado paterno de José Manuel Crispiano da Fonseca, não existindo 

informação sobre os restantes avós, paternos e maternos, assim como das datas exatas de 

óbito e nascimento. 

 Casou-se com Maria Henriqueta Falcão de Magalhães com quem teve uma filha, 

sendo esta Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC), que se veio a casar com Joaquim Pereira Sottomayor 

Donas-Bôtto e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM). 

 Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra acabando a formatura a 4 de 

julho de 1904, tendo aprovação nemine discrepante.  

 Exerceu a profissão de advogado em Vila do Conde. 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

  Arquivo Universidade de Coimbra- Fundo Universidade de Coimbra 1290/2012, 

subfundo Arquivo da Universidade de Coimbra 1901/2012: PT/AUC/ELU/UC-

AUC/B/001-001/F/006285 (Processo de aluno na Universidade de Coimbra de 

João Canavarro Crispiano da Fonseca) 

Idioma: Português e Latim 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- DC00014 

 PT/CCB/FSMMS- DC00034 

  

  



196 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/JCCF- D00001 

Data: 1907-07-22 

Título: Diploma de ação humanitária de João Canavarro Crispiano da Fonseca 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Diploma passado pela Ação Humanitária Bombeiros Voluntários de 

Vila do Conde a João Canavarro Crispiano da Fonseca. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: O papel encontra-se amolgado. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/JCCF- D00002 

Data: 1912-09 

Título: Poema de João Canavarro Crispiano da Fonseca 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Poema de autoria de João Canavarro intitulado "A nossa praia". 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/JCCF- DC00003 

Data: 1907-04-22 

Título: Diplomas de graduação em Direito de João Canavarro Crispiano da Fonseca 

Dimensão e suporte: 2 fólios; pergaminho 

Âmbito e conteúdo: Dois diplomas de graduação em Direito de João Canavarro 

Crispiano da Fonseca equivalente ao grau de bacharel passado por o Dr. Avelino Cesar 

Augusto Maria Calisto, lente catedrático da Faculdade de Direito e vice-reitor da 

universidade de Coimbra. 

Idioma: Português e latim 

Estado de conservação: Os pergaminhos encontram-se amarrotados e com buracos que 

podem evidenciar a existência de selo. 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/JCCF- DC00004 

Data: 1936-10-24 

Título: Certificado de João Canavarro Crispiano da Fonseca 

Dimensão e suporte: 3 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado pedido por João Canavarro Crispiano da Fonseca, como 

procurador de Joaquim dos Santos Maia e mulher Inês Maria da Costa, sobre uma ação 

movida no juízo de Direito, tendo este anexo ainda outra certidão em que refere que 

Joaquim dos Santos Maia e mulher Albertina de Azevedo Maia são proprietários de uma 

morada de casas no Mindelo. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/JCCF- D00005 

Data:1940-12-31 

Título: Certificado de João Canavarro Crispiano da Fonseca 

Dimensão e suporte: 4 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado passado a requerimento de João Canavarro Crispiano da 

Fonseca, na qualidade de advogado de Pastora Gonçalves de Sá, sobre inscrição de várias 

propriedades pertencentes ao filho da sua cliente. 

Idioma: Português 
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SSC  

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/AACF 

Data: 1876-04-20 

Título: António Augusto Crispiano da Fonseca 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

História Biográfica: António Augusto Crispiano da Fonseca terá nascido por meados do 

século XIX em Mesquinhata.  

 Não existem muitos dados sobre a ascendência deste indivíduo, sabendo-se apenas 

que o seu pai foi José Manuel Crispiano da Fonseca. 

 Casou com Maria Leopoldina Pereira de Sousa Canavarro tendo com esta dois 

filhos Adriano António Crispiano da Fonseca e João Canavarro Crispiano da Fonseca 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/JCCF) e sendo avô de Branca Falcão de 

Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC), sendo 

através do casamento desta com Joaquim Pereira de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM) a sua ligação à Casa de Cabanelas. 

 Formou-se direito cursando na Universidade de Coimbra, tendo acabado 

formatura a 09 de junho de 1875, sendo aprovado por nemine discrepante. 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Arquivo Universidade de Coimbra- Fundo Universidade de Coimbra 1290/2012, 

subfundo Arquivo da Universidade de Coimbra 1901/2012: PT/AUC/UC-

AUC/B/001-001/F/005775 (Processo de formatura na Universidade de Coimbra) 
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Idioma: Português e Latim 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/AACF- D00001 

Data: 1876-04-20 

Título: Diploma de graduação de António Augusto Crispiano da Fonseca 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Diplomas de graduação em formato bilingue de António Augusto 

Crispiano da Fonseca a 9 junho 1875 , natural de Mesquinhata, equivalente ao grau de 

formatura passado por o Júlio Máximo de Oliveira Pimentel, visconde de Vila-Maior, 

lente jubilado da Eschola Polytechnica de Lisboa, sócio efetivo da Academia Real das 

Sciencias, comendador da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, oficial 

da de Torre e Espada, do valor, lealdade e mérito, e dade legião de Honra, reitor da 

Universidade de Coimbra, sendo ele aprovado por nemine discrepante. 

Idioma: Português e Latim 

Estado de conservação: Encontra-se muito amarrotado devido a ter sido dobrado. 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB 

Datas extremas: 1717/ 1793-06-10 

Título: Clara Rosa Benedita Pacheco de Barbosa 

Dimensão e suporte: 1 processo + 9 bifólios; papel 

História biográfica: Clara Rosa Benedita Pacheco de Barbosa nasceu a 26 de 

dezembro de 1743 na freguesia de Bustelo (Penafiel), filha de José Pacheco Nunes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/JPN), senhor da Casa de Amolar, em Bustelo (Penafiel) 

e de Maria de Santa Clara Barbosa, tendo sido batizada a 5 de janeiro de 1744, tendo 

como padrinhos Manuel Barbosa e mulher deste Maria Coelho de Jesus.  

 Neta pelo lado paterno de Gaspar João e Maria Pacheco, e pelo lado materno de 

Bento Rodrigues, senhor da Casa de Bairros em Paço de Sousa (Penafiel) e Maria 

Barbosa. 

 Teve 3 irmãos: Maria Josefa (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/MJ), António e 

José. 

 Casou a 20 de abril de 1757, em Bustelo (Penafiel), com Bento Rodrigo Pereira 

Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM), com quem teve 16 filhos, 

segundo o seu testamento, estando apenas 11 vivos à altura da feitura deste, no entanto 

apenas conhecemos o nome 15, sendo eles: Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM); João Pereira de Menezes Sottomayor; Rodrigo 

Pereira de Sottomayor e Menezes ( PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM1); Gonçalo Pereira, 

Bento pereira, Ana Augusta Sottomayor e Menezes (PT/CCB/FSMMS/CC/AASM), 

Luísa, José Pereira, Maria, Rodrigo Pereira, Clidónia, Francisco, Joaquim, António 

Pereira de Menezes Sottomayor (PT/CCB/FSMMS/CC/APMS), Maria Engrácia 

Sottomayor e Menezes (PT/CCB/FSMMS/CC/MESM). 

 Não existem dados sobre a data do seu falecimento, porém sabemos que terá 

sido depois de 1793, visto o seu testamento ser dessa data, sendo que neste esta refere 

que gostaria de ser sepultada na capela do seu morgado, que se encontra incorporada na 
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igreja de S. Martinho de Recezinhos, ou onde o seu marido, e universal herdeiro, 

achasse melhor. 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-001-0003 fl.226 

(Registo de batismo) 

Sistema de organização: Os documentos não apresentavam uma ordem específica. 

Nesta secção foram criadas duas subsecções referentes a José Pacheco Nunes 

(PT/FSMMS/CC/CRBPB/JPN) e a Maria Josefa (PT/CCB/FSMMS/CRBPB/MJ), 

designadamente pai e irmã da referida Clara Rosa Benedita Pacheco Barbosa. Esta 

divisão foi criada para ilustrar o modo como esta documentação terá chegado à Casa de 

Cabanelas, cuja explicação será o matrimónio de Clara Rosa com Bento Rodrigo Pereira 

de Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM), senhor de Cabanelas 

trazendo a referida Clara Rosa a documentação quando foi viver com o seu marido. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- DC00011 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00009 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00005 

PT/CCB/FSMMS- DC00006 

PT/CCB/FSMMS- DC00014  
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB- D00001 

Data inicial: 1793-06-10 

Título: Testamento de Clara Rosa Benedita Pacheco de Barbosa. 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Testamento de Clara Rosa Benedita Pacheco de Barbosa, residente 

na Casa de Cabanelas, que o fez por se sentir enferma e onde esta refere que queria ser 

sepultada na capela do morgado, seu e de seu marido, que está incorporado na Igreja de  

S. Martinho de Recezinhos, ou onde o seu marido achasse melhor, assim como a 

realização de missas por sua alma, instituindo como testamenteiro e universal herdeiro 

seu marido Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM 
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SSC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/JPN 

Datas extremas: 1717-03-25/1752-06-25 

Título: José Pacheco Nunes 

Dimensão e suporte: 6 bifólios + 1 processo; papel 

História biográfica: José Pacheco Nunes ou José Nunes Pacheco, como também é 

referido, nasceu na freguesia de Nevogilde (Lousada) a 26 de abril de 1681, filho de 

Gaspar João e Maria Pacheco, tendo sido batizado na mesma freguesia de nascimento e 

sendo seus padrinhos o capitão Gonçalo Nunes e Joana. 

 Casou a 10 de setembro de 1731, na freguesia de Paço de Sousa (Penafiel), com 

Maria de Santa Clara Barbosa, filha do senhor da Casa de Bairros, em Paço de Sousa, 

com quem teve quatro filhos. São os seus quatro filhos António, José, Maria Josefa (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/MJ) e Rosa Clara Benedita Pacheco Barbosa (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB), sendo que esta última se casa com Bento Rodrigo 

Pereira de Sottomayor e Menezes, da Casa de Cabanelas. (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM) 

 Foi senhor da Casa de Amolar, localizada na freguesia de Bustelo (Penafiel). 

Existe um edifício localizado no lugar de Amolar, freguesia de Bustelo, que poderá 

corresponder a esta Casa de Amolar. 

 Não temos registo sobre os seus avós, paternos e maternos, assim como do seu 

óbito, porém este deverá ter sido anterior a 1756, visto que nesta data a sua filha Maria 

Josefa faz uma doação (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/MJ/0001) à família, mas 

que não o contempla. 
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Materiais adicionais: Deverá consultar: 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Nevogilde, Lousada: 

Série de registos de baptismos: PT/ADPRT/PRQ/PLSD15/001/0002 fl.111 v. 

(Registo de batismo) 

 CASTELO BRANCO, José Barbosa Canaes de Figueiredo de - Árvores de 

costados das Famílias nobres dos Reinos de Portugal e Algarves e domínios 

Ultramarinos. Lisboa : Impressão Régia, 1831, tomo II, parte 1. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS- DC00006 

PT/CCB/FSMMS- DC00010 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/JPN- D00001 

Data inicial: 1752-06-25 

Título: Testamento de José Pacheco Nunes 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Testamento de José Pacheco Nunes onde este refere o local que 

pretende para sua sepultura, o número de missas que devem ser rezadas por sua alma e 

como estas devem ser celebradas, sendo que deixa como testamenteira a sua mulher 

Maria Barbosa de Santa Clara e como herdeiros os seus quatro filhos. 

Idioma: Português  

 



210 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/JPN- D00002 

Data inicial: 1727-02-28 

Título: Notificação de José Pacheco Nunes 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Notificação pela qual José Pacheco Nunes, da Casa de Amolar, se 

queixa sobre o uso indevido, por parte dos seus consortes, das águas das “presas de 

Amolar”. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/JPN- D00003 

Datas extremas: 1717 /1747-07-12 

Título: Processo de rematação de bens de José Pacheco Nunes 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e conteúdo: Processo composto por uma sentença civil de rematação de José 

Pacheco Nunes dos bens de Bento Rodrigues, seu sogro, e por uma carta de rematação 

de bens de José Pacheco Nunes dos bens do mesmo Bento Rodrigues, do lugar de 

Bustelo. 

Idioma: Português 

Notas às datas: A data inicial é 1717 pois não nos foi possível decifrar com exatidão o 

dia e mês. 

Notas gerais: A capa que o envolve é um documento que fala sobre a bula da santa 

cruzada, sendo esta em papel. 
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SSC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/MJ 

Data: 1756-04-23 

Título: Maria Josefa 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

História biográfica: Maria Josefa Nunes foi filha de José Pacheco Nunes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/JPN) e de Maria de Santa Clara Barbosa, sendo irmã de 

Clara Rosa Benedita Pacheco de Barbosa (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB). 

 Não existem muitos dados sobre esta pessoa, nomeadamente sobre o seu 

nascimento e óbito, no entanto sabe-se que entrou como noviça no convento de Santa 

Clara de Amarante, sendo que em 1756 já estava como noviça no dito convento quando 

faz a doação dos seus bens aos seus irmãos e mãe (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/MJ/00001), depreendendo-se então que terá residido 

durante grande parte da sua vida no dito convento. 

 

 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS- DC00006 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/MJ- D00001 

Data: 1756-04-23 

Título: Escritura de ratificação de doação de Maria Josefa 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de ratificação que fez Maria, filha de José Pacheco, 

noviça no convento de Santa Clara de Amarante, fazendo doação de todos os seus bens 

a seus irmãos e mãe, e em troca queria apenas o dote para o dito convento. 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/CMSDBM 

Datas extremas: 1927-07-06/1931-08-16 

Título: Clotilde Maria de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 3 postais; papel 

História Biográfica: Clotilde Maria de Sottomayor Donas Boto e Menezes nasceu a 1 de 

novembro de 1916 na freguesia de Bustelo, concelho de Penafiel, filha de José Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM) e Lídia da Assunção 

de Sousa Donas-Bôtto (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB). Faleceu a 12 de julho de 

1988. 

 Casou por duas vezes, em primeiras núpcias com Antero Soares de Moura, a 28 

de fevereiro de 1938 em Bustelo (Penafiel), e pela segunda vez com José Augusto Moreira 

Carneiro de Barros a 23 de maio de 1951, no mosteiro de Singeverga. 

 Neta pelo lado paterno de Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1) e de Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF) e pelo lado materno de Adriano José Carvalho e Sousa 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB/AJCS) e Maria Benedita de Sousa Donas-Bôtto. 

 Teve um filho do primeiro casamento, José Joaquim Menezes Soares de Moura, e 

um do segundo Rui Manuel de Sottomayor e Menezes Carneiro de Barros. 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/26875/clotilde-

maria-de-sotomaior-donas-boto-e-menezes/ (consultado a 15-03-2018) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB- SR006 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- SR029 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- SR034 

PT/CCB/FSMMS/CC- D00014 

PT/CCB/FSMMS- DC00009 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/CMSDBM- SR003 

Datas extremas: 1927-07-06/ 1931-08-16 

Título: Correspondência de Clotilde Maria Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 3 postais; papel 

Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida por Clotilde Maria Sottomayor Donas-

Bôtto e Menezes. todas elas são de carácter pessoal, sendo uma dela enviada pelo seu pai, 

José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, outra pela sua tia e madrinha Maria Augusta 

Ferreira Neto Sottomayor e Menezes e outra por amiga Aurora de Sousa Pacheco. 

Idioma: Português 

Notas gerais: Um dos postais perdeu a parte correspondente à imagem que se encontraria 

por detrás. 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/MAFNSM 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/EM 

Data:1683-09-06 

Título: Eugénia Machado 

Dimensão e suporte: 1 fólio; pergaminho 

História Biográfica: Eugénia Machado é filha de Rodrigo Pereira Sottomayor (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPS) e de Maria Rangel da Silva Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/MRSM).  

 Neta, pelo lado paterno de Gonçalo Pereira Sottomayor e de Isabel Pita de 

Calheiros e pelo lado materno de Duarte Pereira Rangel, senhor de Vila Boa de Quires, 

e Eugénia de Menezes. 

 Teve 6 irmãos nomeadamente Bento Pereira da Silva e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM), Gonçalo Afonso Pereira Sottomayor (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/GAPS), Álvaro Pereira Sottomayor, Margarida Machado da Silva 

Menezes Sottomayor, Rodrigo e Álvaro. 

 Não existem muitos dados sobre esta pessoa e documentação que a refere é 

muito diminuta, não existindo mais dados a não ser a sua ascendência. Sabemos que 

recebeu uma tença de 50 mil réis, que sua mãe já recebia, pelos feitos militares do seu 

pai. 

 

 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/EM- D00001 

Data: 1683-09-06 

Título: Carta de padrão de Eugénia Machado 

Dimensão e suporte: 1 fólio; pergaminho 

Âmbito e Conteúdo: Carta de padrão de D. Pedro, príncipe regente, a Dona Eugénia 

Machado, por passar para esta uma tença de 50 mil réis por ano, a recolher na alfândega 

do Porto, feita a Rodrigo Pereira Sottomayor, seu pai, que passou para sua mãe Maria 

da Silva e Menezes pelos feitos do marido, e pedida por esta após morte de sua irmã 

Margarida Machado de Menezes. 

Idioma: Português 

Notas gerais: Tem ainda o cordão que evidência a existência de selo. 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/GAPS 

Datas extremas:1667-07-26/1669-12-18 

Título: Gonçalo Afonso Pereira de Sottomayor 

Dimensão e suporte: 2 fólios; pergaminho 

História Biográfica: Gonçalo Afonso Pereira Sottomayor nasceu por meados do século 

XVII sendo filho de Rodrigo Pereira Sottomayor (ver: PT/FSMMS/CC/RPS) e de Maria 

da Silva e Menezes (ver: PT/FSMMS/CC/MSM), sendo este o segundo casamento de 

seu pai. 

 Neto paterno de Gonçalo Pereira Sottomayor e Izabel Pita de Calheiros e pelo 

lado materno de Duarte Pereira Rangel, senhor de vila Boa de Quires e de Eugénia da 

Silva. 

 Casou com Sebastiana Valadares Carneiro com quem teve 5 filhos, 

nomeadamente Gonçalo Pereira; Ana Maria Pereira Sottomayor; Isabel Maria Pereira de 

Menezes Sottomayor, Maria das Neves Pereira Sottomayor e Arcângela Pereira 

Sottomayor. 

 Teve 14 irmãos, fruto das 3 relações do seu pai, destacando-se Eugénia Machado 

(ver: PT/CCB/FSMMS/EM) e Bento Pereira da Silva e Menezes, sendo a descendência 

deste que vem entroncar na Casa de Cabanelas. 

 Foi frei professo na Ordem de Cristo e teve comenda na ordem de S. Cosme. 

fidalgo da Casa Real por carta de privilégio de 18 dezembro de 1669 outorgada por D. 

Pedro, e alcaide-mor de Caminha, tal como seu pai, sendo ainda comendador de Azer. 

Foi ainda senhor do Morgado de Barbeita, cuja sede era a quinta do Paço, em Barbeita 

(Monção) 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/44861/goncalo-

pereira-sotomayor-alcaide-mor-de-caminha/ (consultado a 15-03-2018) 

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo- Fundo Mesa da Consciência e Ordens: 

PT/TT/MCO/A-C/002-007/0006/00154 (Diligência de habilitação para a Ordem 

de Cristo) 

Idioma: Português 
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DS  

  

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/GPS- D00001 

Data:1669-12-18 

Título: Carta de privilégio de fidalgo Gonçalo Afonso Pereira Sottomayor 

Dimensão e suporte: 1 fólio; pergaminho 

Âmbito e conteúdo: Carta de privilégio de fidalgo do príncipe regente D. Pedro 

passada a Gonçalo Afonso Pereira Sottomayor, e aos mordomos, caseiros e criados 

deste, sendo este passado após requerimento de Gonçalo P. Sottomayor, isentando-os 

dos pagamentos de certas imposições. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/GAPS- D00002 

Data: 1667-07-26 

Título: Carta de comenda de Gonçalo Afonso Pereira de Sottomayor 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; pergaminho 

Âmbito e conteúdo: Carta de comenda feita por Afonso VI, rei de Portugal, a frei 

Gonçalo Pereira de Sottomayor, cavaleiro professo na ordem de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, da comenda de São Cosme da referida ordem no arcebispado de Braga, isto por 

vaga deixada por Fernando Telles de Faro, sendo esta passada pelos feitos que Rodrigo 

Pereira Sottomayor, pai de Gonçalo, fez. 

Idioma: Português 

 

 

 

  



223 

 

SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JEMSLM 

Datas extremas: 1867-06-31/1878-04-20 

Título: João Eduardo Maria Sottomayor de Lencastre e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio+ 1 bifólio; papel 

História Biográfica: João Eduardo Maria Sottomayor de Lencastre e Menezes nasceu a 

29 de julho de 1835 na paróquia de Bustelo (Penafiel) onde foi batizado a 5 de agosto 

desse ano, tendo como padrinhos o João Eduardo Lencastre e Maria do Carmo, mulher 

do seu padrinho. 

 Filho de Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM), senhor de Cabanelas, das Eiras, Amolar e Carvalhal, e de 

Arcângela Augusta de Queirós Vasconcelos e Lencastre (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/AAQVL). 

  Neto pelo paterno de Bento Rodrigo Pereira de Menezes Sottomayor (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPMS), senhor da Cabanelas, Carvalhal e Eiras, e de Clara Rosa 

Benedita Pacheco Barbosa (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB) e pelo lado materno de 

Joaquim de Queirós de Vasconcelos Coimbra Camanho, fidalgo da Casa Real e cavaleiro 

da Ordem de Cristo e com descendência do morgado do Pinheiro e do morgado dos 

Coimbras, e de Margarida Antónia de Lancastre Almeida e Portugal. 

 Teve 6 irmãos sendo eles Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM), senhor da Casa de Cabanelas; Luís de Lencastre 

Sottomayor e Menezes; Mariana de Lencastre Sottomayor e Menezes; Maria Benedita de 

Menezes e Lencastre; Carlota Adelaide de Lencastre e Menezes, Ana de Menezes e 

Lencastre (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AML) 

 Casou com Henriqueta Adelaide da Silva, filha de José Luís da Silva, sendo que 

morreu sem descendência. 
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 Foi oficial de infantaria e condecorado com a Grã-Cruz de Avis e a comenda da 

Torre Espada. Foi também sócio do Clube Tauromáquico. 

  Apesar do percurso militar não existe muita informação à cerca deste indivíduo. 

 

 

Materiais adicionais:  Veja-se: 

 Disponível em :<https://geneall.net/pt/nome/26826/joao-eduardo-maria-

sotomaior-de-lencastre-e-menezes/> (visualizado a 14-03-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-001-0009 fl.46 

(Registo de batismo) 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JEMSLM- D00001 

Data: 1867-06-31 

Título: Certificado de assento de batismo de João Eduardo Maria Sottomayor Lencastre 

e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado de assento de batismo de João Eduardo Maria 

Sottomayor Lencastre e Menezes onde vens transcrito todo o assento feito pelo pároco 

Isidoro António Lacerda, pároco que foi em Bustelo (Penafiel). 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JEMSLM- D00002 

Data: 1878-04-20 

Título: Quitação de legítimas que faz João Eduardo Maria Sottomayor Lencastre e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Quitação de legítimas e legados pios que faz João Eduardo Maria 

Sottomayor Lencastre e Menezes a seu sobrinho Joaquim Pereira de Menezes 

Sottomayor, pelas legítimas paterna e materna e os legados que tinha em dívida, e ainda 

dos legados de terça materna de seu Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes, seu tio e 

abade de Nespereira. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM 

Datas extremas: 1795-05-13/1839-10-12 

Título: Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 21 bifólios+16 fólios; papel 

História Biográfica: Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes a 6 de janeiro de 1772 na 

freguesia de Bustelo (Penafiel), sendo aí batizado a 9 de janeiro do mesmo ano, tendo 

como madrinha a sua tia Maria. Morreu a 26 de janeiro de 1841 em Bustelo (Penafiel) 

sendo o funeral no dia seguinte no mesmo local. 

 Filho de Bento Rodrigo Pereira de Menezes Sottomayor (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPMS), senhor da Cabanelas, Carvalhal e Eiras, e de Clara Rosa 

Benedita Pacheco Barbosa (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB). 

 Neto pelo lado paterno de António Afonso Pereira da Silva Sottomayor e Menezes 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSSM) e de Clidónia Rosa Maria Barbosa da Silva e 

Magalhães e pelo lado paterno de José Pacheco Nunes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/JPN) e Maria de Santa Clara Barbosa. 

 Teve 15 irmãos, sendo que temos conhecimento do nome de 14 deles, 

nomeadamente António Pereira de Menezes Sottomayor (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/APMS); João Pereira de Menezes Sottomayor; Rodrigo Pereira de 

Sottomayor Meneses (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM1); Gonçalo Pereira; Bento 

Pereira; Ana Augusta Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AASM); Luísa; 

José Pereira; Maria; Rodrigo Pereira; Francisco; Joaquim e Maria Engrácia Sottomayor 

e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/MRSM). 

 Casou com Arcângela Augusta de Queirós Vasconcelos e Lencastre (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/AAQVL) a 8 de outubro de 1808. Com esta teve 7 filhos, 

nomeadamente Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM), que sucedeu ao pai na Casa de Cabanelas; Luís de 

Lencastre Sottomayor e Menezes; Mariana de Lencastre Sottomayor e Menezes; Maria 

Benedita de Menezes e Lencastre; Carlota Adelaide de Lencastre e Menezes, Ana de 



228 

 

Menezes e Lencastre (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AML) e João Eduardo Maria 

Sottomayor de Lencastre e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JEMSLM). 

 Recebeu por carta de mercê de D. Maria I data de 6 de julho de 1795 o estatuto de Fidalgo 

cavaleiro da Casa Real, tendo cem mil e seiscentos réis de moradia por mês e um alqueire 

de cevada por dia. Foi comendador da Ordem de S. Bento de Avis por decreto régio 

datado de 10 de dezembro 1823. 

 Teve um percurso militar louvável, iniciado desde as patentes mais baixas até 

acabar carreira como Coronel das Milícias de Penafiel, sendo reformado por D. Miguel, 

após o próprio o ter pedido, como brigadeiro de milícias com todas as honras, privilégios, 

isenções e franquezas. 

 Iniciou-se como praça no regimento de Infantaria nº6, tendo estado nas campanhas 

do Rossilhão e Catalunha, onde ficou prisioneiro, tendo aí sido despachado como alferes, 

havendo uma carta de patente de D. Maria I datada de 13 maio 1795 promovendo-o de 

cadete da sétima companhia do 1ºregimento de infantaria do Porto, a alferes graduado 

desse mesmo regimento. A 17 de agosto de 1797 foi promovido de alferes graduado do 

já referido regimento, para tenente da 5º Companhia desse regimento, cargo vagado por 

José Jacinto Teixeira, recebendo 15 mil réis de soldo por mês. 

 Lutou contra os franceses, ajudando a libertar Lisboa, sendo um oficial 

distinguido, e esteve na imposição contra a entrada de Soult, comandando dois batalhões 

de primeira linha na província do Minho até se reunir com as tropas de Amarante para 

defesa da ponte. 

 Foi promovido a ajudante do 1º regimento de infantaria do Porto por carta de D. 

João VI de 24 julho 1802, com 16 mil réis de soldo. Por carta de patente de 23 janeiro 

1806, para além de ajudante agregado do 1º regimento também ao 2º regimento. D. João, 

príncipe regente nomeou-o capitão graduado do 7º regimento de infantaria da Linha em 

17 julho 1806. A 12 de dezembro 1811 foi promovido a coronel do regimento de milícias 

de Aveiro, sem soldo por parte da Casa Real, estando este muito desorganizado sendo ele 

um dos seus organizadores, sendo referido por este no documento em que pede a sua 

reforma que já estaria nesta posição em 1809. 
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 Esteve em campanhas de defesa em Trás-os-Montes, Beira e na retomada de 

Coimbra e defesa do Mondego em 1810, em 1811 no cerco da praça de Almeida e no ano 

seguinte comandou a linha defensiva do baixo Côa. Foi nomeado coronel agregado das 

milícias de Basto a 12 fevereiro 1823 e em 29 de agosto de 1820 era coronel chefe das 

milícias da Feira, vindo a Penafiel restaurar o poder de sua majestade recebendo por 

patente o governo das milícias de Penafiel, último cargo antes da reforma. 

 

 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-001-0011 fl.65 

(Registo de batismo) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de óbitos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-003-0009 fl.163 v. 

(Registo de óbito) 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/12501/joaquim-

pereira-da-silva-de-sotto-maior-e-menezes/ (visitado a 13-03-2018) 

 Perfil no FamilySearch- Disponível em: 

<https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:94RZ-NVG> (visitado a 13-03-

2018) 
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 CASTELO BRANCO, José Barbosa Canaes de Figueiredo de - Árvores de 

costados das Famílias nobres dos Reinos de Portugal e Algarves e domínios 

Ultramarinos. Lisboa : Impressão Régia, 1831, tomo II, parte 1. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- DC00008 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00025 

PT/CCB/FSMMS- DC.00041 

PT/CCB/FSMMS- DC00005 

PT/CCB/FSMMS- DC00006 

PT/CCB/FSMMS- DC00010 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 

PT/CCB/FSMMS- DC00014 

PT/CCB/FSMMS- DC00015 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- SR015 

Datas extremas: 1795-05-13/1831-08-27 

Título: Cartas de patente de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 4 bifólios + 3 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 7 cartas de patente outorgadas a Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes, nomeando-o para diversos cargos militares. 

 Existem nesta série uma carta de patente outorgada por D. Maria I a nomeando Joaquim 

Pereira de Menezes, na altura alferes graduado do primeiro regimento de infantaria do 

Porto, como tenente da 5ª companhia desse mesmo regimento, por vagar o lugar 

anteriormente ocupado por José Jacinto Teixeira. Outra carta de patente de D. João, 

príncipe regente de Portugal, nomeando Joaquim Pereira de Menezes como capitão 

graduado do 18º regimento de infantaria da Linha. Existe outra carta em que D. João, 

príncipe regente, promove Joaquim Pereira de Menezes, por aconselhamento de 

Guilherme Car Beresford, de capitão do 18º regimento de infantaria do exército português 

a coronel do regimento das milícias de Aveiro.  Outra carta de patente é outorgada por 

sua alteza real a Joaquim Pereira de Menezes promovendo-o de ajudante agregado do 1º 

regimento de infantaria do Porto para o 2º regimento da mesma cidade, vago pela 

promoção de João Alão de Morais.  

Existem ainda mais três patentes: A primeira outorgada por D. João, príncipe regente de 

Portugal, nomeando Joaquim Pereira de Menezes Sottomayor, na altura tenente do 1º 

regimento de infantaria do Porto para ajudante desse mesmo regimento, por vaga deixada 

por promoção de João Alão de Morais. Outra de Dona Maria I, rainha de Portugal, 

nomeando Joaquim Pereira de Menezes Sottomayor, na altura cadete da 7º Companhia 

do 1º regimento da infantaria do Porto para alferes graduado desse mesmo regimento, e, 

por fim, uma carta de patente de D. Miguel, rei de Portugal, reformando Joaquim Pereira 

de Menezes Sottomayor com o posto brigadeiro de milícias. 

Idioma: Português 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- SR016 

Datas extremas: 1796-01-16/1834-04-29 

Título: Atestados de Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio + 5 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 6 atestados de Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes.  Três destes atestados são passados por Joaquim de Menezes, enquanto coronel 

do regimento das milícias de Aveiro, referindo que foram feitos os pagamentos a António 

Pereira, bagageiro. Existe também um atestado de Alexandre Alberto de Serpa Pinto, 

fidalgo da Casa Real, comendador de várias ordens e coronel das milícias de Penafiel, em 

que atesta a boa conduta política de Joaquim Pereira de Menezes.   

Um outro atestado passado por Francisco de Noronha, chefe do primeiro regimento da 

armada real, em que refere que Joaquim Pereira de Menezes, ainda como praça de cadete, 

combateu os franceses, descrevendo os locais e o desempenho que este demonstrou. 

Compõe ainda esta série um atestado passado por José Maria de Vasconcelos Correia de 

Sousa Monteiro, tenente coronel e comandante interino do regimento de milícias de 

Penafiel, sobre a existência no livro que servia de registo às praças do regimento de 

Penafiel o assento sobre o percurso militar de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, 

descrevendo-o. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00001 

Data: 1827-07-16 

Título: Escritura de cisão legitima de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de cisão legítima feita entre Joaquim Pereira Sottomayor 

e Menezes e sua irmã Maria Engrácia de Menezes, sendo seu procurador Bento Pereira 

de Menezes, em que o primeiro dá a reserva paterna a sua irmã que o pai de ambos lhe 

havia tirado aquando da sua morte. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Encontra-se rasgado no canto inferior direito. 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/MESM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00002 

Datas extremas: 1808-11-04/1820-11-21 

Título: Caderno de atestados militares de Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Caderno que compila vários atestados de prestação e distinção do 

comportamento militar desempenhado por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, sendo 

estes passados por diversos indivíduos de altas patentes militares. Estes atestados 

encontram-se numerado desde o número 1 ao 22. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00003 

Data: 1839-08-06 

Título: Declaração de despedimento de obrigações de Joaquim Pereira de Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes em que 

este se dá por despedido das suas casas na Ajuda dos seus inquilinos, nomeadamente, 

João de Sousa e sua mulher, por acabar o arrendamento que este lhe havia feito. Na parte 

contrária do documento existe a referência da notificação que foi feita ao casal sobre esta 

circunstância. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00004 

Data: 1835-04-29 

Título: Traslado de escritura de paga rasa e quitação feita por Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Traslado de escritura de paga rasa e quitação pela qual Joaquim 

Pereira de Menezes Sottomayor paga o restante montante relativo à compra dos bens do 

Cabo de Joaquim da Cunha e mulher, do lugar de Mexide (Meinedo), estando os segundos 

representados através de uma procuração pelo cunhado Joaquim de Sousa Magalhães, 

também de Mexide. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00005 

Data: 1806-08-16 

Título: Desistência e renúncia feita por António Pereira de Menezes em favor de Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento pelo qual António Pereira de Menezes  Sottomayor, 

primogénito e herdeiro de Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes, renuncia e 

desiste do seu direito de primogenitura, abdicando assim de assumir a Casa de Cabanelas 

em favor do seu irmão Joaquim Pereira Sottomayor de Menezes, herdeiro que se segue, 

deixando porém o primeiro algumas reservas para a desistência, nomeadamente 

reservando para si, enquanto fosse vivo a quinta da Eiras, e todas as pertenças destas, para 

viver e garantir a sua subsistência. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/APMS 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00006 

Data: 1834-02-20 

Título: Declaração sobre uma troca e venda de propriedades feita por Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de troca de propriedades feita por Constantino Ribeiro 

e sua mulher Maria Joaquina, residentes em Cabanelas de Baixo, e Joaquim Pereira 

Menezes, trocando os primeiro o direito sobre a água do "poço da Fonte" pelo uso da água 

do "posso das Pocinhas" do segundo. Refere ainda o primeiro que faz uma venda do 

direito sobre a água que havia comprado a Manuel Gomes, situada num poço da vessada 

do referido Manuel. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



239 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00007 

Data: s/d 

Título: Pedido de reforma feito por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Petição de reforma feita por Joaquim Pereira Menezes Sottomayor 

ao rei para deixar o seu cargo de coronel das milícias de Penafiel, assim como a sua vida 

militar, vindo reformado com os devidos rendimentos. Neste ele descreve o seu percurso 

e feitos militares, isto para justificar a aprovação do pedido que faz. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento apresenta indicação de data. 

Notas gerais: Existem mais dois exemplares cujo conteúdo é o mesmo pelo que seguem 

com a mesma cota. Estes dois exemplares encontram-se bastante deteriorados. Nenhum 

dos três documentos apresenta indicação de data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00008 

Data: 1826-10-13 

Título: Certidão requerida por Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão que foi requerida por Joaquim Pereira de Sottomayor e 

Menezes e passada por António José Pereira, escrivão do juízo dos órfãos de Penafiel, 

sobre o inventário a que se procedeu por óbito de Manuel Pinto, do lugar freguesia de 

Santa Marta (Penafiel). 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00009 

Data: 1829-06-20 

Título: Classificação dos regimentos militares a norte do Tejo 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Ordem do dia do quartel general do Saldanha, sendo o documento 

assinado por Mouzinho, em que refere que o marechal general marquês do Campo Maior 

fez um giro pelos quartéis a norte do Tejo fazendo então a sua classificação, sendo à 

altura, coronel das milícias de Aveiro Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00010 

Data: 1810-07-06 

Título: Declaração feita pelo general do quartel do Porto a Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração feita general do Porto, vindo a assinatura deste no final, 

referindo que Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes irá fazer recrutamento de 

soldados e que ninguém lhe deverá fazer embargo nessa missão. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00011 

Data: 1816-03-28 

Título: Declaração de venda feita a Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração pela qual António Rebelo e mulher Ana Joaquina 

Ferreira, moradores no lugar de Espindo na freguesia de Bustelo, referem que vendem a 

Joaquim Pereira de Menezes um pedaço de uma sorte de mato, denominada “sorte dos 

estudantes”. Por detrás à uma referência ao pagamento da sisa referente à transação. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00012 

Data: 1816-04-04 

Título: Declaração de venda feita a Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração pela qual José da Bessa Boloso de Barbosa e sua mulher 

Barbara Jacinta Ponto de Almeida, moradores da Quinta da Quintã (Bustelo), a Joaquim 

Pereira Sottomayor Menezes, de um pedaço de terra na ponta do “lameiro da Vessada” 

do primeiro. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00013 

Data: 1826-09-05 

Título: Carta de compra feita por a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de compra que fez José de Sousa e mulher Augusta Rosa, do 

lugar de Cabanelas (Bustelo), a Joaquim Pereira de Menezes e mulher Arcângela 

Augusta, de um pedaço da sorte de mato situada no "monte da Venda". 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CC/FSMMS/CC/AAQVL 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00014 

Data: 1834-09-15 

Título: Escritura de compra feita por Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de compra e venda entre Joaquim Pereira de Menezes 

representado pelo seu procurador, António Pereira de Mata, sendo ele o comprador, a 

Joana Francisca do Nascimento e sua mãe Mariana Teresa, da Casa da Lage (Meinedo), 

sendo transacionada uma sorte de mato no monte das pedras pintas, sendo comprador o 

primeiro e vendedoras as segundas. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00015 

Datas extremas: 1816-04-06/1816-04-28 

Título: Declaração de venda feita a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de venda que faz Marcelino José, solteiro, maior de vinte 

e cinco anos, morador no lugar de Alvarões (Bustelo), a Joaquim Pereira de Menezes, de 

um pedaço de terra que é uma sorte de mato chamada "sortinha dos estudantes". Na parte 

de trás e uma declaração de Bento José de Macedo Araújo e Castro, cavaleiro da Ordem 

de Cristo, juiz de fora e das sisas com jurisdição em Penafiel, a referir a compra feita na 

primeira parte do documento. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00016 

Data: 1831-05-14 

Título: Declaração de compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de venda de António do Couto de uma sorte de mato, 

no “monte da Pedreira”, feita a Joaquim Pereira de Menezes. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00017 

Data: 1836-10-12 

Título: Contrato de compra que faz Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de compra que faz Joaquim Pereira de Menezes a Manuel 

José Ribeiro de faria e mulher, de uma sorte situada no monte de "Pousafoles". 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00018 

Data: 1825-11-05 

Título: Declaração de venda feita a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de venda feita por António Barbosa e sua mulher 

Subriana Rosa de uma sorte, a “sorte do Rebordelo”, a Joaquim Pereira de Menezes. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00019 

Data: 1881-08-02 

Título: Declaração de venda feita a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; 

Papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de venda de uma sorte de mato no Outeiro Alto, feita 

por Manuel José da Silva a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Apresenta rasgões nos dois topos, esquerdo e direito. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00020 

Data: 1834-11-30 

Título: Declaração de compra de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; 

Papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de compra de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

declara a compra de bens no lugar do Cabo, em Meinedo. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00021 

Data: 1831-04-18 

Título: Contrato de compra de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de compra que faz Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

a António Rocha Magalhães e mulher Rosa Maria Pereira, de três sortes de mato situadas 

no monte da Pedreira, sendo estas a “sorte de Barris”; “sorte de Odonil” e a sorte da 

partilha de casais no “monte da Cornieira”, todas sob contrato ao mosteiro de Miguel de 

Bustelo. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00022 

Data: 1825-11-05 

Título: Declaração de venda feita a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de venda feita por Manuel Ferreira e sua mulher Maria 

Joaquina, de uma sorte, a “sorte dos Rebordelos”, a Joaquim Pereira de Menezes. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00023 

Data: 1805-01-15 

Título: Escritura de compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio +1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes a José Luís e sua mulher Joaquina Maria de Sousa, do lugar e freguesia da Croca 

(Penafiel), de uma sorte de mato, situado no "monte das quebradas", denominada “sorte 

das quebradas". 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00024 

Data: 1825-01-15 

Título: Escritura de compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes a [Bertullo] Ribas Coelho e sua mulher Josefa Maria do lugar e freguesia de 

Santa Marta (Penafiel) de umas propriedades situadas no lugar de São Pedro, freguesia 

da Croca. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00025 

Data: 1824-01-12 

Título: Carta de mercê de Joaquim Pereira de Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de mercê de D. João VI a Joaquim Pereira de Menezes 

Sottomayor dando uma comenda honorária da Ordem de S. Bento de Avis pelos seus 

contributos militares. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00026 

Data: 1823-12-19 

Título: Carta de mercê de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de mercê dirigida a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

concedendo a este a faculdade de usar a insígnia de comendador da Ordem de S. Bento 

de Avis, após já lhe ter sido atribuída uma comenda honorária na dita ordem. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00027 

Data: 1822-10-03 

Título: Carta de mercê de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel  

Âmbito e conteúdo: Carta de mercê de D. João VI, rei de Portugal, a nomear, por decreto, 

Joaquim Pereira e Menezes como cavaleiro da ordem de S. Bento de Avis. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00028 

Data: 1795-06-06 

Título: Carta de mercê nomeando como fidalgo cavaleiro Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de mercê de D. Maria I, rainha de Portugal, a Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes tornando-o fidalgo da Casa Real com mil e seiscentos réis de 

moradia e por mês e um alqueire de cevada por dia. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00029 

Data: 1833-07-20 

Título: Declaração de venda feita a Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de venda feita por Manuel Gomes e mulher Graça Maria 

a Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes vendendo os primeiros ao segundo a metade 

da água do “poço das Vessadas”. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00030 

Data: 18?7-08-22 

Título: Requerimento de pedido de reforma de José Valente Bandeira 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento feito por José Valente Bandeira, capitão da 5º 

companhia do regimento de milícias de Aveiro para se reformar com direito a manter 

vencimento. 

Idioma: Português 

Notas gerais: É provável que este requerimento seja feito quando Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes se encontrava como coronel do regimento das milícias de Aveiro. 

Apresenta indícios de ter possuído selo pendente. 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

Datas extremas: 1870-09-12/1926-02-10 

Título: Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 cadernos+ 1 separata+ 2 processos+ 1 planta+ 84 bifólios + 189 

fólios; papel e tecido 

História biográfica: Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes nasceu a 11 de agosto 

de 1846 na paróquia de Fregim (Amarante), tendo sido batizado no dia 19 desse mesmo 

mês e ano e tendo como padrinhos Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM1), abade de Nespereira, seu tio-avó, e Clotilde Maria da 

Costa Taveira. 

 Filho de Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM), senhor de Cabanelas, Eiras, Amolar e Carvalhal, e de 

Rosa Clara Pinto Coelho Soares de Moura (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM). 

 Neto pelo lado paterno de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM) e de Arcângela Augusta de Queirós Vasconcelos e 

Lencastre (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AAQVL) e pelo lado materno de António Pinto 

Coelho Soares de Moura, que foi senhor da Casa da Lama em Meinedo, e de Rosa Clara 

da Costa Monteiro Taveira Brandão. 

 Rodrigo foi o mais velho dos 4 filhos de Joaquim Menezes e Arcângela Augusta 

tendo como irmãos Margarida Pereira de Sottomayor e Menezes, António Afonso Pereira 

Sottomayor de Lencastre e Menezes e Luís Pereira de Lencastre e Menezes. 

Casou com Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF), filha de José Joaquim Ferreira Neto (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN) senhor da Casa de Rosende, em Raimonda. Teve com esta 

3 filhos, José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM), que sucedeu ao pai na Casa de Cabanelas, Maria Augusta 

Ferreira Neto Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM) e Rodrigo 

Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2). 
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 Joaquim Sottomayor e Menezes foi senhor de Cabanelas, Carvalhal e Eiras e 

destaca-se pelo importante papel político que desempenhou sendo presidente da Câmara 

Municipal de Penafiel entre 1890 e 1900, tendo já antes aparecido como vereador da 

referida camara. Durante a sua governança, entre outras coisas, foi o tempo em que se 

procedeu a obras na igreja do Sameiro, sendo estas já projetadas pelo anterior presidente 

Manuel Pedro Guedes, este da quinta da Aveleda. 

 Foi ainda nomeado para a comissão de lavradores do Grémio da Lavoura de 

Penafiel para elaborar os estatutos da associação a 27 de março de 1899 e, neste mesmo 

ano, foi também presidente Sindicato Agrícola do Minho Central, tendo já antes 

pertencido a esta associação. 

 Morreu a 3 de maio de 1910 em Cabanelas, freguesia de Bustelo. 

 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/142092/joaquim-

pereira-de-sotto-mayor-e-menezes/ (consultado a 10-03-2018) 
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 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Fregim, Amarante: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PAMT12-001-0008 fl.7 

(Registo de Batismo) 

Idioma: Português 

 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPSM.00001 

 PT/CCB/FSMMS/CC/RCPSM- D00002 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00002 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00010 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00005 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00013 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00006 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00007 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00008 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00009 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00010 

PT/CCB/FSMMS- DC00002 

PT/CCB/FSMMS- DC00004 

PT/CCB/FSMMS- DC00005 

PT/CCB/FSMMS- DC00006 

PT/CCB/FSMMS- DC00034 

PT/CCB/FSMMS- DC00041 

Notas gerais: À sigla que representa esta secção segue-se um número 1 porque existe um 

outro indivíduo com o mesmo nome, e não sendo possível encontrar mais um nome que 

os distinguisse utilizamos números para esse efeito. 



266 

 

SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- SR030 

Datas extremas: 1884-07-05/1903-02-28 

Título: Letras de câmbio de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 36 fólios; 

Papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 32 letras de câmbio assinadas por Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes referentes a pagamentos feitos a António Afonso Pereira 

de Menezes e mulher Adelaide Sofia Soares de Moura, Luís Pereira de Lencastre 

Sottomayor e Menezes, Augusto César Coelho da Mota e Moura e Agostinho da Rocha 

Beça. Duas destas são dirigidas a Joaquim Pereira de Menezes por parte de Viera Leão. 

Quatro destas letras de câmbio têm anexas a si uma declaração onde se refere a que se 

deve o pagamento. 

 Idioma: Português 

 



267 

 

SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- SR031 

Datas extremas: 1881-06-23/1907-08-24 

Título: Recibos de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 envelope + 3 bifólios + 10 fólios; 

Papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 15 recibos de pagamentos de Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes, sendo dois deles o pagamento é feito ao referido Joaquim. 

Os recibos são maioritariamente relacionados com a Caixa de Crédito Penafidelense, 

existindo também pagamento de contribuições e um deles referente ao pagamento de uma 

renda. 

Idioma: Português 

 



268 

 

SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- SR032 

Datas extremas: 1877-12-26/1910-02-24 

Título: Correspondência de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 27 envelopes+ 10 bifólios+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 34 documentos referentes à correspondência  

 recebida por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. A grande maioria é enviada pelo 

seu irmão Luís Pereira de Lencastre e Menezes, tratando de assuntos contabilísticos.  

Esta correspondência é sobretudo sobre questões financeiras e relacionada com negócios, 

existindo também cartas cujo seu caráter é pessoal. 

Idioma: Português 

 

 



269 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00001 

Data: 1902 

Título: “Vida velha e Vida Nova: discurso proferido na sessão de 18 de abril de 1902 

pelo digno par Jacinto Cândido” 

Dimensão e suporte: 1 separata; papel 

Âmbito e conteúdo: Separata com o discurso de Jacinto Cândido na Câmara dos Pares 

do Reino na sua sessão de 18 abril de 1902 com dedicatória dirigida a Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes, sendo esta intitulada “Vida velha e Vida Nova: discurso proferido 

na sessão de 18 de abril de 1902 pelo digno par Jacinto Cândido”. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



270 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00002 

Data: 1906-05-20 

Título: Escritura de partilha e quitação de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de partilha e quitação entre Margarida Augusta de 

Lencastre e Menezes Monteiro, viúva, e Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, 

representando-se a si e como procurador de sua mulher Silvana Ferreira Neto Meireles 

Freire, por questões relativas à herança deixada pelo falecimento da mãe comum de 

Margarida e Joaquim, pagando a primeira aos segundos o que lhe era devido, assim como 

aos restantes irmãos, por herança e que esta recebeu parte de forma indevida. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



271 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00003 

Datas extremas: 1909-06-14/1909-06-21 

Título: Licença de construção de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença de construção passada pela Direção dos Caminhos de Ferro 

do Minho e Douro a Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes para construir uma 

ramada na sua propriedade que confina com a linha férrea. Tem anexo o recibo do 

pagamento receita eventual. 

Idioma: Português 

 

 



272 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00004 

Data: 1870-04-12 

Título: Declaração de venda feita a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de venda feita por Joaquina de Sousa e filha Sebastiana 

Moreira a Joaquim Pereira de Sottomayor Menezes vendendo os primeiros ao segundo as 

casas e hortas que estas possuíam no lugar de Bairros, freguesia de Paço de Sousa. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



273 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00005 

Data: 1910-10-07 

Título: Traslado da partilha de herança de Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Traslado da partilha da herança que foi feita por óbito de Joaquim 

Pereira de Sottomayor e Menezes onde se fazem as divisões dos seus bens pelos seus três 

filhos, José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes e Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM 



274 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00006 

Data: 1887-01-20 

Título: Quitação feita a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Quitação feita entre Margarida Rosa Coelho Rebelo de Carvalho e 

seu marido António Teixeira da Silva Leitão, médico cirurgião, moradores no convento 

de Bustelo, ao ex-tutor da primeira, após a morte de sua mãe, Joaquim Pereira Sottomayor 

e Menezes pela tutoria deste em relação à primeira. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



275 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00007 

Data: 1879-04-06 

Título: Declaração de troca de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de troca feita por Serafim Xavier Marques e sua mulher 

Ana Ferreira de Meireles, do lugar do Cruzeiro, freguesia de Nespereira, a Joaquim 

pereira de Menezes Sottomayor, dando os primeiros uma parte da sua "sorte de mato na 

tapada do Picoto" recebendo uma porção de terra do segundo no Monte do Cruzeiro. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Mau 

Notas sobre o estado de conservação: O documento encontra-se bastante amarrotado e 

com várias manchas. 



276 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00008 

Data: 1890-10-27 

Título: Requerimento para licença de obras de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento pedido por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

para proceder à construção de um cano para passagem de águas de rega. Existe a anotação 

da sua aprovação. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: O documento contém algumas manchas. 



277 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00009 

Data: 1891-02-28 

Título: Processo para realização de obras de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e conteúdo: Processo para a construção uma casa e um muro por parte de 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. O processo contem a licença passada pela 

Direção Geral das Obras Públicas e Minas e a planta do projeto. 

Idioma: Português 

 



278 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00010 

Datas extremas: 1904-02-12/1904-02-20 

Título: Compra de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 3 bifólios + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes a Matilde 

Rosa, viúva, lugar da Venda, freguesia de Bustelo, e paga que esta segunda faz a Joaquim 

da Cunha Leal, casado, proprietários, lugar da Bouça, freguesia de Bustelo, e a seus filhos 

António Pinto Moreira, solteiro, maior, carpinteiro, da rua das Musas nº32-Porto, Ventura 

Pinto Moreira, solteiro, maior, criado de servir, morador na Praça do Marquês de Pombal, 

nº103-Porto, Manuel Pinto Moreira, solteiro, maior, costureira, ambos do lugar da Venda, 

freguesia de Bustelo. Tem anexo a nota de cancelamento e o certificado sobre transmissão 

de bens a favor de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. 

Os bens que foram comprados pelo primeiro foram um prédio composto por casa térreas 

e colmaças e uma sorte de mato com pinheiros, chamada de "sorte dos Barreiros ou 

Pousafoles". 

Idioma: Português 

 



279 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00011 

Datas extremas: 1883-02-24/1883-03-02 

Título: Alvará de nomeação para vogal da comissão anti filoxera de Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Alvará de nomeação de Joaquim Pereira Menezes Sottomayor para 

vogal da comissão anti filoxera do concelho de Penafiel. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

 



280 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00012 

Datas extremas: 1888-05-19/1888-06-09 

Título: Licença para minagem e exploração de águas de Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença para minagem e exploração de águas feita entre Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes a António José Coelho e mulher Tomásia Maria Ribeiro, 

proprietários, residentes na Casa das Ervilhas do lugar da Foz (Meinedo), visto que a mina 

de água que o primeiro explora faz um trajeto que passa em propriedades do segundo. 

Tem anexo o recibo de pagamento feito por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes à 

conservatória de Penafiel. 

Idioma: Português 

 



281 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00013 

Data: 1902-01-28 

Título: Licença de construção de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença passada pela Direção das Obras Públicas do Distrito do 

Porto a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes para a colocar, sobre um muro de uma 

propriedade sua, esteios para fazer uma ramada. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: O documento apresenta várias manchas. 

 



282 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00014 

Datas extremas: 1905-11-24/1905-12-02 

Título: Escrituras de vendas feitas a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento composto por escritura de venda que faz Luís Pereira 

Lencastre Sottomayor e Menezes a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes dos bens que 

irá herdar pela morte da mãe comum. Existe no interior uma escritura de venda feita por 

António Afonso Pereira de Menezes a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes da sua 

parte da herança materna, existindo a declaração dessa venda feita por António Afonso 

Pereira de Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



283 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00015 

Data: 1878-10-02 

Título: Paga e quitação feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Paga e quitação que faz Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes à 

confraria de Nossa Senhora do Rosário de Unhão (Felgueiras), por disposição 

testamentária de seu pai Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

 

 



284 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00016 

Datas extremas: 1884-06-21/1884-07-03 

Título: Compra de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes a Ana 

Joaquina Coelho, viúva, e seu filho Boaventura Teixeira Coelho e nora Ana Delfina 

Mesquita Barreto, proprietários e moradores na travessa Igreja Matriz (Penafiel), tendo 

os segundos vendido ao primeiro a "sorte da Faquieira" e a "sorte dos Barrocos". Tem 

anexo o recibo do pagamento feito por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes à 

conservatória de Penafiel 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

 



285 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00017 

Data: 1899-01-10 

Título: Licença de construção de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença passada pela Direção das Obras Públicas do Distrito do 

Porto a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes para este colocar esteios para fazer uma 

ramada num terreno seu. 

Idioma: Português 

 



286 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00018 

Data: 1878-04-17 

Título: Escritura de paga e quitação feita a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de paga rasa e quitação de dívida feita por Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes à sua tia Ana de Menezes Lencastre, da Casa de Vila Nova, 

declarando esta que se encontra pago tudo o que esta poderia vir a receber de legítimas e 

herança de seu irmão, e pai de Joaquim, Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/AML 

 

 

 



287 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00019 

Data: 1901-05-14 

Título: Pública-forma de declaração de troca feita por Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Pública-forma de declaração de troca de propriedades feita entre 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes e mulher Silvana Ferreira Neto Meireles Freire e 

Constantino Barbosa de Melo, solteiro, maior, proprietário do lugar da Bouça (Bustelo), 

trocando os primeiros a "sorte da Mora Negra", na freguesia de Bustelo, pela "sorte de 

Bergadela", na freguesia de Bustelo e de uma parte de terreno pertencente à "sorte do 

Calvário", estas do segundo. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 

 



288 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00020 

Datas extremas: 1886-01-20/1886-02-10 

Título: Escritura de partilha amigável e reconhecimento de foreiros de Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Partilha amigável entre Margarida Rosa, solteira, do lugar de 

Cabanelas de Baixo (Bustelo), e seus irmãos e cunhados Joaquim da Silva e mulher 

Delfina Augusta, de lugar da “Quintam”, freguesia de Real, comarca de Amarante. Existe 

ainda o reconhecimento de foreiros feito pela dita Margarida Rosa, irmãos e cunhados e 

aceite pelos senhorios Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes e Constantino José, de 

Bustelo, e António Moreira Duarte Beça, de Meinedo: Tem anexo o recibo de pagamento 

feito por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes à conservatória de Penafiel. 

Idioma: Português 

 



289 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00021 

Datas extremas: 1908-08-08/1908-10-02 

Título: Processo de compra de propriedades de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e conteúdo: Processo composto por uma escritura de compra feita por Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes a José da Cunha  " O André", solteiro, maior, proprietário, 

do lugar da Quinta (Meinedo), de propriedades que estão sob foro a António Ferreira e 

mulher Joaquina de Jesus Moreira, proprietários do lugar de Souto do Rei, existindo ainda 

uma  venda que faz José Caetano de Sousa, viúvo, proprietário, morador no lugar do 

Outeiro (Bustelo), a António Ferreira, casado, tamanqueiro, do lugar da Fonte, freguesia 

de Santa Marta , sendo transacionadas a "propriedade do Ribeiro", a "sorte de Paço de 

Pereira" , a "sorte da Mana", um conjunto de casa térreas, a "propriedade do Tapado" e a 

"sorte da Devesa". 

Existem ainda dois certificados referentes à inscrição predial dos bens em nome de 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, e ainda uma nota de cancelamento. 

Idioma: Português 

 

 



290 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00022 

Data: 1877-12-27 

Título: Cópia de acta camarária de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Cópia da acta da assembleia de apuramento geral dos votos da 

Câmara Municipal de Penafiel para a eleição dos seus vereadores referentes ao biénio 

1878-79, sendo eleito para o cargo de vereador Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



291 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00023 

Data: 1890-11-27 

Título: Planta de projeto de construção de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 planta; tecido 

Âmbito e conteúdo: Planta do projeto de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes para a 

construção de uma bica e tanque. 

Idioma: Português 



292 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00024 

Data: 1919-08-06 

Título: Certidão sobre propriedades de Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão requerida por Manuel da Silva e Sousa ao serviço de 

Finanças de Penafiel em que pretendia saber os prédios detidos por Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes e Silvana Ferreira Neto Meireles Freire no concelho de Penafiel e 

qual a situação atual destes. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 

 



293 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00025 

Data: 1883-02-10 

Título: Certidão requerida por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes sobre processo de 

liquidação 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão sobre processo de liquidação passada pelo escrivão da 

Fazenda de Penafiel Roberto Augusto da Mata a Joaquim Pereira de Sottomayor e 

Menezes devido ao facto de Joaquim Moreira de Sousa, que devia pagar foro a Joaquim 

Pereira de Menezes, falecer tendo passando então os encargos desse para Constantino 

Pereira de Menezes e Sousa. 

Idioma: Português 

 



294 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00026 

Data: 1878-10-26 

Título: Traslado da escritura de quitação feita a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 3 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Traslado de quitação da quantia paga a José Feliciano Vaz Pinto da 

Veiga e sua mulher Carlota Adelaide de Lencastre e Menezes, moradores em vila de 

Sousa, por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, sobrinho desta, devido a uma dívida 

que tinha o pai do segundo para com a sua irmã devido ao processo de pagamento de 

legítimas materna e paterna. 

Idioma: Português 

 

 



295 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00027 

Data: 1910-10-03 

Título: Certidão com descrição dos prédios em nome de Joaquim Pereira de Sottomayor 

e Menezes, Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire, Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes e sua mulher Rosa Clara Soares de Moura 

Dimensão e suporte: 24 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão requerida por António José Ribeiro, viúvo, solicitador, da 

cidade de Penafiel, sobre a descrição dos prédios em nome de Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes, Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire e Rodrigo Pereira 

Sottomayor e Menezes e sua mulher Rosa Clara Soares de Moura. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 



296 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00028 

Datas extremas: 1874-10-01/1876-03-06 

Título: Sentença cível de remissão e arrematação de foros de Joaquim Pereira Sottomayor 

e Menezes 

Dimensão e suporte: 6 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Sentença cível de remissão e arrematação de foros de Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes, sendo esta extraída dos autos do inventário feito por óbito 

de Jerónimo Carneiro Geraldes, que foi morador na freguesia de Cedofeita. Esta sentença 

surge, pois, um foro pertencente ao falecido foi a rematação onde esteve Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes como arrematante. 

Idioma: Português 

 



297 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00029 

Datas extremas: 1885-06-25/1885-06-30 

Título: Escritura de compra de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes a Bernardino Pinto Viera e sua mulher Maria Rosa da Silva, da freguesia de 

Croca, da sorte de mato denominada “sorte da Mana" em Bustelo. Tem anexo o recibo do 

pagamento feito por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes à Conservatória de Penafiel. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00030 

Data: 1926-10-02 

Título: Certidão sobre o testamento de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 4 bifólios+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão requerida Joaquim de Freitas Cardoso, solicitador da 

cidade de Penafiel, o teor do testamento de Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

obtendo a respetiva certidão onde se transcreve o conteúdo desse testamento. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00031 

Data: 1907-05-25 

Título: Certidão sobre a escritura de casamento de Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes e Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 15 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão passada por Aprígio Augusto Leão, notário de Paços de 

Ferreira, sobre a escritura de casamento de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes e 

Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire, fazendo a transcrição dessa escritura. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00032 

Data: 1920-05-11 

Título: Certidão sobre o registo de óbito de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão referente registo de óbito de Joaquim Pereira Sottomayor 

e Menezes existente na paróquia de Bustelo, fazendo a certidão a transcrição do mesmo. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00033 

Data: 1904-02-20 

Título: Certidão de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão passada por Francisco Manuel Rodrigo Pinto, bacharel 

formando em Direito em Coimbra, conservador privativo do registo predial e hipotecário 

da comarca de Penafiel, pela qual se refere a uma escritura datada de 20 fevereiro 1904 

que garante a Matilde Rosa, viúva, proprietária do lugar da Venda-Cabanelas de Baixo, 

freguesia de Bustelo, o usufruto vitalício da morada de casas em que reside, sendo esse 

usufruto cedido por Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom



302 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00034 

Data: 1888-10-24 

Título: Escritura de quitação de dívida de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de quitação de dívida de 2:044$443 que fazem António 

Afonso Pereira de Menezes e sua esposa Adelaide Sofia Soares de Moura, residentes na 

Ladeira do Seminário (Coimbra), pagos por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

devido à legitima paterna que este devia ao seu irmão. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00035 

Data: 1906-06-03 

Título: Paga de recíproco feita a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes e Silvana 

Ferreira Neto de Meireles e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Paga de recíproco feita por Engrácia Ferreira Neto de Meireles de 

Freitas , seu filho Manuel Neto de Freitas Vasconcelos e esposa Maria Augusta Ferreira 

Neto Sottomayor e Menezes a Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes e sua esposa 

Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire, estando estes a representar o seu filho José 

Joaquim Sottomayor e Menezes devido às custas do processo relacionado com a morte 

de Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire, sendo o referido José um dos herdeiros de 

Alcina. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00036 

Data: 1878-10-29 

Título: Escritura de paga e quitação de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de paga rasa e quitação de dívida feita por Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes à sua tia Mariana de Menezes Lencastre, da rua Cima Vila 

(Penafiel), devido ao montante devido pelo seu pai referente às legítimas paternas e 

maternas. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00037 

Data: 1879-04-01 

Título: Escritura de paga e quitação de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de paga e quitação por dívida de Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes à sua tia Mariana de Menezes Lencastre devido à legítima paterna 

e materna como consta do inventário de bens dos pais do primeiro.  

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00038 

Data: 1878-12-25 

Título: Escritura de paga e quitação feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de paga e quitação feita por Joaquim Pereira Sottomayor 

e Menezes a Margarida Augusta Lencastre e Menezes e marido Manuel Monteiro de 

Carvalho Brandão e Luís Pereira Lencastre Sottomayor e Menezes, irmão de Joaquim, 

pagando o primeiro aos segundos o referente às legítimas paternas. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00039 

Data: 1883-04-23 

Título: Escritura para sociedade de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura para sociedade feita entre Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes e sua mulher Silvana Ferreira Neto Meireles Freire, Belmiro Pereira Pinto 

Barbosa e mulher Ana Teixeira de Barbosa, António José Pinto e mulher Teresa de Jesus 

e José Ribeiro e sua mulher Maria Pereira da Silva, todos da freguesia de Bustelo, dando 

os primeiros licença a todos os outros para minarem o seu "campo da Porta do Olival", 

sendo todos consortes da água que venham a extrair desse processo de minagem. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00040 

Datas extremas: 1887-01-11/1887-01-20 

Título: Compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes a Luís 

Cândido Soares de Moura, do lugar da Quintã de Cima, freguesia de Bustelo, vendendo 

o segundo ao primeiro um cerrado situado no lugar da Quintã de Cima. Tem anexo o 

recibo do pagamento feito por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes à Conservatória 

de Penafiel. 

 Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00041 

Data: 1902-09-24 

Título: Escritura de prestação de contas de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de prestação de contas feita ente Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes e Bruno Teixeira de Lencastre, António Barros Teixeira de 

Lencastre e Arcângela Lencastre, estes do lugar de Vila-Meã, freguesia de Real, e Maria 

Benedita de Lencastre, residente em Viana do Castelo, representada pelo referido Bruno 

de Lencastre, referindo-se esta prestação de contas à tutoria que o primeiro exerceu sobre 

os segundos. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00042 

Datas extremas: 1883-07-27/1883-08-24 

Título: Compra feita por Luís Cândido Soares de Moura 

Dimensão e suporte: 2 bifólios + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Compra feita por Luís Cândido Soares de Moura, da freguesia de 

Meinedo, a Augusto Soares de Moura, seu irmão, de um cerrado, localizado no lugar da 

Quintã de Cima, na freguesia de Bustelo, confrontando esta com propriedades Joaquim 

Pereira de Sottomayor e Menezes. Tem anexo o recibo do pagamento feito por Luís 

Cândido Soares de Moura à Conservatória de Penafiel. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00043 

Data: 1879-04-22 

Título: Escritura de compra feita por Joaquim de Sousa 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de compra feita por Joaquim de Sousa, do lugar da Quintã, 

freguesia de Bustelo, a Augusto Soares de Moura, da freguesia de Meinedo, de uma bouça 

de terra situada no lugar da Quintã, freguesia de Bustelo, confrontando esta propriedade 

com uma de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, sendo que este veio também a 

comprar a Quintã de Cima ao referido Augusto Soares de Moura. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00044 

Data: 1883-01-11 

Título: Escritura de compra de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes a Augusto Soares de Moura, morador na quinta d´Além, na freguesia de 

Meinedo, comprando o primeiro ao segundo a Quintã de Cima, situada no lugar com o 

mesmo nome, na freguesia de Bustelo. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00045 

Data: 1888-04-18 

Título: Compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes a Manuel 

Ferreira e mulher Ana Martins Neto, do lugar de Bustelo, na freguesia de S. Fins, 

vendendo os segundos ao primeiro uma morada de casas situadas no referido lugar de 

Bustelo. 

Idioma: Português 

 

 



314 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00046 

Data: 1909-03-26 

Título: Traslado de escritura de aforamento de Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Traslado de escritura de aforamento de Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes, representando-se a ele e à sua mulher Silvana Ferreira Neto de 

Meireles Freire, a Rodrigo Soares de Moura e sua mulher Francisca Maria de Jesus, de 

um terreno denominado "Barreiros ou Bouça da Quintã", localizado no lugar da Quintã, 

freguesia de Bustelo. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00047 

Datas extremas: 1895-05-10/1906-10-20 

Título: Escrituras de compra de casas e um cerrado no lugar de Quintã por Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios+ 3 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento composto por uma escritura de venda feita por Vitorino 

Ferreira e sua mulher Isabel Moreira, da freguesia de Bustelo, a Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes vendendo os primeiros uma morada de casa e um cerrado no lugar 

da Quintã, freguesia de Bustelo, tendo anexa a si uma nota de cancelamento. Existe um 

certificado referente à inscrição desses prédios em nome de Joaquim Pereira Sottomayor 

e Menezes. 

Anexo está ainda uma escritura de compra de Vitorino Ferreira e sua mulher Isabel 

Moreira a António de Sousa Couto e mulher Joaquina Rosa, de uma morada de casas e 

um cerrado no lugar da Quintã, freguesia de Bustelo, que vieram a ser compradas por 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. Existe também anexo o recibo do pagamento à 

Conservatória de Penafiel por parte de Vitorino Ferreira. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- DC00048 

Data: 1901-12-16 

Título: Sentença formal da partilha de herança por óbito de Alcina Ferreira Neto de 

Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 88 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Sentença formal da partilha de herança por óbito de Alcina Ferreira 

Neto de Meireles Freire, que foi retirada dos autos do inventário que se fez devido ao seu 

falecimento onde vem descrita a divisão de bens feita pelos seus herdeiros e sobrinhos 

Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos, Maria Augusta Ferreira Neto de 

Sottomayor e Menezes, Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes e José Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes, este representado pelos seus pais, Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes e Silvana Ferreira Neto. 

No interior constam 4 recibos referentes a pagamentos feitos por Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF 

Notas gerais: Foi colocado nesta série pois estão sublinhados os bens que herdou José 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, e por se encontrarem quatro recibos de Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes no seu interior. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00049 

Datas extremas: 1883-01-31/1902-03-18 

Título: Caderno de assento de dívidas de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Caderno onde Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes assenta as 

dívidas assim como os seus devedores. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: A capa é de cartão, no entanto encontra-se bastante degradada 

e separada do caderno. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00050 

Data: 1893-06-06 

Título: Declaração sobre dívida de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração feita por António Augusto referindo que tinha uma 

dívida para com Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes devido a um empréstimo que 

este lhe havia feito. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00051 

Data: 1893-06-06 

Título: Declaração sobre dívida de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Sentença civil de arrematação passada a favor de Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes sendo esta extraída do inventário que foi feito por morte de 

António José da Mota, morador do lugar da Costa da Ponte do Vau na freguesia de Paços 

de Sousa. 

Existe a indicação que o foro que foi arrematado por Joaquim Menezes foi remido. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM 

Datas extremas: 1929/ 1995-04-10 

Título: Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 6 processos+ 20 envelopes+ 8 postais+ 1 planta+ 27 bifólios + 

113 fólios; papel 

História Biográfica: Joaquim Pereira de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes nasceu a 

28 de novembro de 1913 na freguesia de Bustelo, concelho de Penafiel.  

 Foram seus pais José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM), senhor da Casa de Cabanelas, e Lídia da Assunção de 

Sousa Donas Bôtto (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB). 

 Joaquim teve como seus avós paternos Joaquim Pereira de Sottomayor e 

Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1) e Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF) e, pelo lado materno, foram seus avós João 

Canavarro Crispiano da Fonseca (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB/JCCF) e Maria 

Henriqueta Falcão de Magalhães. 

 Teve duas irmãs, fruto do casamento dos seus pais, sendo estas Clotilde Maria 

de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CMSDBM) e Maria 

Benedita de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/MBSDBM). 

Casou a 28 de fevereiro de 1937 com Branca Falcão de Magalhães Crispiniano de 

Sousa Canavarro (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC) com quem teve dois filhos José 

Manuel Canavarro Donas-Bôtto e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JMCDBM) e 

Maria Benedita Canavarro Donas-Bôtto e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/MBCDBM). 

 Joaquim herdou de seu pai a Casa de Cabanelas, sucedendo-lhe como senhor de 

Cabanelas, tendo também sido herdeiro de Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor 

e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM), sua tia, que não teve descendência. 
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 Habitou, em conjunto com sua mulher Branca, a Casa de Cabanelas, tendo 

ficado viúvo em 1995 após a morte desta, até ao seu falecimento. 

 Joaquim teve um importante papel na casa, mostrando a documentação que lhe 

pertence que esteve muito ligado a transações de propriedades e também a planos de 

obras e construção. 

 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/26871/joaquim-

pereira-de-sotto-mayor-donas-botto-e-menezes/ (consultado a 19-04-2018) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- SR034 

PT/CCB/FSMMS- DC00009 

PT/CCB/FSMMS- DC00034 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- SR028 

Datas extremas 1944-08-29/ 1985-11-04 

Título: Recibos de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 14 bifólios + 46 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída por 60 recibos de Joaquim Pereira Sottomayor 

Donas-Bôtto e Menezes. Na sua grande maioria dizem respeito ao pagamento de 

impostos e contribuições, existindo também recibos de pagamento de serviços a um 

solicitador, da comissão de viticultura da região dos vinhos verdes, existindo também 

um recibo de compra de materiais de construção e bricolage. 

Idioma: Português 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- SR029 

Datas extremas: 1929/ 1995-04-10 

Título: Correspondência de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 20 envelopes+8 postais+14 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série referente à correspondência expedida e recebida por Joaquim 

Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes. Existe correspondência de caráter pessoal 

recebida por parte dos seus familiares, correspondência da Santa Casa da Misericórdia, 

com a Câmara Municipal de Penafiel, com a Adega Cooperativa de Paredes e ainda com 

bancos, tratando estas de questões financeiras. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas:  PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/CMSDBM 

PT/CCB/FSMMS/CC/MBCDBM 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- DC00001 

Data: 1942-06-03 

Título: Certidão sobre permuta feita por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes e Branca Falcão Canavarro 

Dimensão e suporte: 3 bifólios + 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão passada pelo cartório notarial de Paredes referindo-se a 

uma permuta feita entre Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto Menezes e sua 

mulher  Branca Falcão Canavarro com José Augusto Barbosa de Barros e esposa 

Carolina d´Oliveira Malheiro de Sousa Freire, trocando os primeiros a "sorte do Aido", 

"campo das Hortas", "lameiro da Costa" um terreno inculto fora das portas do Cabo e os 

segundos  o "campo do Chousal", "sorte ao pé da Cavada do Mendes" e a "sorte do 

Canto do Monte da Bouça". Existe anexa a nota de registo dessas propriedades. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas:  PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00002 

Data: 1949-02-08 

Título: Licença de construção outorgada a Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença de construção outorgada pela Direção Geral dos Serviços 

Hidráulicos a Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes para que este 

reconstrua um muro de suporte na margem direita do Rio Sousa, no lugar do Carvalhal, 

freguesia de Irivo. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



326 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00003 

Data: 1948-09-25 

Título: Declaração de recebimento de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento de dinheiros que faz Augusto de 

Magalhães, casado, pedreiro, do lugar da Cavada-Paço de Sousa, sendo o pagamento 

feito por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes devido a uma venda que 

o segundo estava acordado em fazer com o primeiro de um terreno inculto situado no 

lugar de Vales, na freguesia de Paço de Sousa. 

Idioma: Português 



327 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00004 

Data: 1943-04-30 

Título: Procuração de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Procuração feita por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes nomeando como seu representante Amândio da Rocha Barbosa, solicitador na 

comarca de Penafiel, para que este requeira em seu nome junto da Conservatória do 

Registo Predial tudo o que seja necessário. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Notas gerais: Existe outro documento com exatamente o mesmo conteúdo e forma pelo 

que levará a mesma cota que este. 



328 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00005 

Data: 1951-05-15 

Título: Certidão sobre compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 3 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão passada pelo Cartório Notaria de Penafiel sobre uma 

venda que fizeram Joaquim Teixeira Pacheco e esposa Rosa Moreira, do lugar de 

Corgos, freguesia de Boim, a Joaquim Pereira de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

vendendo os primeiros a sua "sorte das Laginhas" ou "sorte da Fraga dos Penêdos". 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom



329 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00006 

Data: 1943-05-13 

Título: Certificado sobre permuta feita por Joaquim Pereira de Sottomayor Donas-

Bôtto e Menezes e Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado passado por Fernando Pinto de Sousa Freire Malheiro, 

conservador do registo predial de Paredes sobre a inscrição predial de um terreno que 

entrou numa permuta feita por Joaquim Pereira de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

e Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro, sua mulher, com António 

de Sousa Coelho e sua mulher Anastácia Moreira Coelho, proprietários do lugar de 

Centiais, freguesia de Castelões de Cepeda. O terreno em questão é a "sorte do Monte 

da Vila" situado no lugar do Monte da Vila, freguesia de Castelões de Cepeda. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas:  PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC 

 



330 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00007 

Data: 1943-06-02 

Título: Certidão sobre inscrição de bens passada a Joaquim Pereira Sottomayor Donas-

Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão outorgada pelas Finanças de Paredes a requerimento de 

Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes sobre a situação dos prédios que 

estejam ligados a Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire na freguesia de Castelões 

de Cepeda e na de Madalena em nome de Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e 

Menezes na freguesia de Cête. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas:  PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/MSFNSM 

 

 

 



331 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00008 

Data: 1973-05-02 

Título: Declaração sobre despedimento de arrendamento feita a Joaquim Pereira 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração sobre despedimento de arrendamento que faz Adelino 

Barbosa, casado, agricultor, do lugar de Bairros, freguesia de Paço de Sousa, da Quinta 

de Cima de vila de Dentro, que o primeiro trazia arrendada pelo senhorio Joaquim 

Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes. 

Idioma: Português 

 



332 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00009 

Data: 1966-08-31 

Título: Requerimento feito por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de requerimento feita por Joaquim Pereira Sottomayor 

Donas-Bôtto ao presidente da Câmara Municipal de Paredes solicitando a aprovação de 

um loteamento e elaboração do alvará de licença para um terreno seu no lugar do Monte 

da Vila, freguesia de Castelões de Cepeda. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



333 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00010 

Data: 1983-12-28 

Título: Requerimento feito por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de requerimento feita por Joaquim Pereira Sottomayor 

Donas-Bôtto ao presidente da Câmara Municipal de Penafiel solicitando a aprovação da 

construção num terreno no lugar de Cabanelas. 

Idioma: Português 

 



334 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00011 

Data: 1943-06-02 

Título: Certidão sobre inscrição de bens prediais a favor de Joaquim Pereira 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento feito por Júlio Ferreira de Magalhães, solicitador, 

ao chefe da secção das Finanças de Paços de Ferreira para que este lhe passe por 

certidão a situação de determinados bens na freguesia de Raimonda que pertenceram a 

Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes e se Joaquim Pereira 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes pagou o imposto necessário relacionado com os 

bens que ficaram por óbito de Maria Augusta, sua tia, da qual ele foi herdeiro. Existe a 

respetiva certidão relatando o que foi requerido. 

Idioma: Português 

 



335 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00012 

Data: 1943-04-08 

Título: Certidão sobre pagamento de imposto de sucessão feito por Joaquim Pereira 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão passada por José da Conceição Peixoto, aspirante de 

finanças em serviço na secção de Finanças do concelho de Paços de Ferreira onde refere 

que Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes cumpriu o imposto de 

sucessão e doação por ser herdeiro de sua falecida tia Maria Augusta Ferreira Neto de 

Sottomayor e Menezes. Existe ainda o requerimento desta certidão feito por Torcato 

Pereira da Silva, casado, feitor, na freguesia de Raimonda. 

Idioma: Português 

Notas gerais: Existe um documento cujo teor e conteúdo e o mesmo levando a mesma 

cota. 



336 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00013 

Data: s/d 

Título: Fragmento de cópia de documento assinado por Joaquim Pereira Sottomayor 

Donas-Bôtto e Menezes e de Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa 

Canavarro 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Fragmento de cópia de documento assinado onde se nota a 

assinatura de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes e de sua mulher 

Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não apresenta data. 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC 



337 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00014 

Data: 1969-10-23 

Título: Certidão requerida por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento feito por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto 

e Menezes ao chefe da secção das Finanças do concelho de Paços de Ferreira onde pede 

que lhe certifiquem sobre os prédios inscritos nas matrizes prediais da freguesia Paço de 

Sousa em nome da falecida tia Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes, 

e sobre o herdeiro desses, havendo a respetiva certidão anexa ao requerimento. 

Idioma: Português 

 



338 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- DC00015 

Data: 1940-04-17 

Título: Escritura de venda feita por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes e Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro 

Dimensão e suporte: 3 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de venda de propriedades de Joaquim Pereira 

Sottomayor Donas-Bôtto Menezes e esposa Branca Falcão de Magalhães Crispiano de 

Sousa Canavarro ao padre António Pinto Santana, sendo as terras transacionadas as 

seguintes: "Sorte dos Castanheiros"; "Campo do Tapadinho"; "Sorte das Pelicanas"; 

"campo do Tapado" ou "Cerrado dos Tapados"; "a Hortinha"; "Campo do Olival "ou 

"Campo e leira do Olival"; uma morada de casas e o campo da eira; "Campo do 

Choussal"; "Leira do Talho"; "Lameiros de São Pedro". Tem anexo recibo do 

pagamento da sisa referente à transmissão de bens imobiliários. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC 

 



339 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00016 

Data: 1974-05-21 

Título: Declaração de venda feita a Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de venda feita por Maria Emília Teixeira Soares Dias a 

Joaquim Pereira de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes, do direito da posse da água da 

“presa do Covo” e do rego que atravessa as matas da Quinta de Baixo. 

Idioma: Português 



340 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00017 

Data: 1969-07-09 

Título: Contrato de arrendamento rural de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de arrendamento rural celebrado entre Joaquim Pereira 

de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes e Joaquim Moreira Garcês, casado, agricultor, 

do lugar do Souto (Madalena), sendo arrendado pelo primeiro ao segundo parte da 

quinta do Cabo, situada na freguesia de Castelões de Cepeda. 

Idioma: Português 

 



341 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- DC00018 

Datas extremas: 1944-04-25/ 1944-08-21 

Título: Escritura de compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 3 bifólios+ 3 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de compra e venda entre Joaquim Pereira de Sottomayor 

Donas-Bôtto e Menezes e Bernardino de Sousa, António de Sousa Cruz e mulher Maria 

Pereira Guimarães, Maria Francisca da Cruz e Delfina Rosa da Cruz e marido António 

Ferreira todos da freguesia de Bustelo (Penafiel), comprando o primeiro aos segundo o 

"campo ou bouça da Lameirinha", situado na freguesia de Bustelo. Tem anexa uma 

certidão sobre a inscrição predial a favor de Joaquim Menezes dessa propriedade. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



342 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00019 

Data: 1968-12-04 

Título: Contrato de troca feita por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

e Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de troca de terras entre Joaquim Pereira de Sottomayor 

Donas-Bôtto e sua esposa Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro e 

António Pinto Barbosa Leal e esposa Felismina Augusta da Silva, trocando os primeiros 

o seu "lameiro do Boliro" em troca da "sorte de Mariana" dos segundos. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC 



343 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00020 

Data: 1967-06-08 

Título: Contrato de venda feito por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes e Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro 

Dimensão e suporte: 3 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de venda entre Joaquim Pereira de Sottomayor Donas-

Bôtto e esposa Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro e Miguel 

Moreira Pinto, solteiro da freguesia de Bustelo, vendendo os primeiros um prédio 

denominado de "o bugalheiras". 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC 



344 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00021 

Data: 1942-04-15 

Título: Certidão sobre venda feita por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes e Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro 

Dimensão e suporte: 3 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão sobre uma escritura de venda feita por Joaquim Pereira 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes e Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa 

Canavarro, sua mulher, a Alberto Fernandes Loureiro de um pedaço de terreno no lugar 

do Cabo, freguesia de Castelões de Cepeda, e do "campo do Tanque", também no 

mesmo local. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC 

 



345 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00022 

Data: 1940-11-23 

Título: Certidão sobre venda feita por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes e Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro 

Dimensão e suporte: 4 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão sobre uma escritura de venda feita por Joaquim Pereira 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes e Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa 

Canavarro, sua mulher, a Alberto Fernandes Loureiro uma morada de casas no Parque 

José Guilherme, freguesia de Castelões de Cepeda, e do "campo do Tanque", do lugar 

do Cabo, freguesia de Castelões de Cepeda. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC 

 



346 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00023 

Data: 1941-01-16 

Título: Certidão sobre uma escritura de venda feita por Joaquim Pereira Sottomayor 

Donas-Bôtto e Menezes e Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro 

Dimensão e suporte: 3 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão sobre uma escritura de venda feita por Joaquim Pereira 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes e Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa 

Canavarro, sua mulher, a José Augusto Barbosa de Barros de um pedaço de terreno no 

lugar do Cabo, freguesia de Castelões de Cepeda, e de um terreno com um quintal, 

também no local do Cabo. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC 

 



347 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00024 

Data: 1967-06-29 

Título: Escritura de venda feita a Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio + 4 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de venda feita a Joaquim Pereira Sottomayor Donas-

Bôtto e Menezes pela Câmara Municipal de Paredes de uma parcela de terreno vendida 

ao primeiro, situada no lugar do Cabo, freguesia de Castelões de Cepeda. 

Idioma: Português 

 



348 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00025 

Data: 1972-04-25 

Título: Contrato de compra feita por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios+ 3 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de compra feita por Contrato de compra feita por 

Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes a José Joaquim Coelho da Silva e 

sua mulher Maria Delfina da Rosa, residentes na freguesia de Castelões de Cepeda, 

vendendo os segundos ao primeiro o "lameiro do Cabo", situado no lugar do Cabo, na 

freguesia de Castelões de Cepeda.  Tem anexo 3 legados, um de 5 mil escudos e dois de 

10 mil escudos feitos por José Joaquim Coelho da Silva. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



349 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00026 

Data: 1974-12-17 

Título: Escritura de venda feita por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes e Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro 

Dimensão e suporte: 4 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de venda de direitos sobre água pertencente à “sorte dos 

Carvalhinhos”, no lugar de Pugadela (Meinedo) que faz Joaquim Pereira Sottomayor 

Donas-Bôtto e Menezes e sua esposa Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa 

Canavarro a António Amílcar de Bessa, casado com Rosa da Conceição de Sousa 

Ribeiro, de Meinedo. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC 

 

 



350 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00027 

Data: s/d 

Título: Planta de um projeto de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 planta; papel 

Âmbito e conteúdo: Planta para um projeto de captação de água de Joaquim Pereira 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Notas à data: O documento não se encontra datado por este não possuir indicações que 

nos permitam fazê-lo. 

Notas gerais: Este documento deveria estar junto a um requerimento, visto que ele faz 

referência à existência de um. 



351 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- DC00028 

Datas extremas: 1969-03-17/ 1969-04-15 

Título: Processo para realização de obra de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e conteúdo: Processo que congrega a memória justificativa do requerente 

Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes para lotear uma parcela de terreno 

no lugar do Cardal, freguesia de Cête, estando anexa a planta referente, e ainda um 

alvará de loteamento dessa propriedade e dois recibos, um relacionado com o 

pagamento do alvará de loteamento e outro do pagamento do imposto de mais valias por 

transmissão de terrenos para construção. 

Existe ainda anexa uma planta referente à Quinta de Paredes, de pertença de Joaquim de 

Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



352 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- DC00029 

Data: 1983-11-21 

Título: Processo de loteamento e obra de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e conteúdo: Processo para a realização do loteamento de um terreno no lugar 

da Azenha, freguesia de Bustelo (Penafiel), sendo o proprietário Joaquim Pereira 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes, para se construírem edifícios de habitação. Este 

processo congrega a memória justificativa referente a esse terreno e ao que se pretende 

realizar nele e a planta do projeto 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

 

 



353 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- DC00030 

Datas extremas: 1969-03-17/ 1969-04-15 

Título: Processo para realização de obra de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e conteúdo: Processo relacionado a construção de uma casa por parte de 

Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes num terreno situado na freguesia 

de Castelões de Cepeda. 

O processo congrega a memória descritiva, o alvará de licença do loteamento do 

terreno, dois recibos referentes ao pagamento do imposto de transmissão de terrenos 

para construção e por pagamento à Câmara Municipal de Paredes pela outorga do alvará 

de licença, e ainda a planta do projeto. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



354 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- DC00031 

Data: 1966-08-31 

Título: Processo para realização de obra de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e conteúdo: Processo para realização de loteamento e obra num terreno situado 

no lugar do Monte da Vila, freguesia de Castelões de Cepeda, onde se pretende 

construir uma habitação com dois andares, e a implantação de galinheiros, aidos, 

pocilgas e outros semelhantes na traseira dos prédios. 

Existe neste processo a memória descritiva e a planta do projeto desta obra. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- DC00032 

Datas extremas: 1966-11-08/ 1966-11-30 

Título: Processo para realização de obra de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e conteúdo: Processo para a realização de loteamento e obra de um terreno de 

pertença de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes situado no lugar do 

Monte da Vila, freguesia de Castelões de Cepeda. 

Existe neste processo uma certidão outorgada por Bernardo Felgueiras de Castro Neves, 

chefe da secretária da Câmara Municipal de Paredes, deliberando afirmativamente 

quanto ao requerimento apresentado por Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes para lotear a propriedade assim como dois recibos, um referente ao pagamento 

à Câmara Municipal de Paredes pelo emolumento da certidão e outro referente ao 

pagamento do imposto sobre mais valias. 

 Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00033 

Data: s/d 

Título: Anotações de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes e Branca 

Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Anotação num papel da Caixa Geral de Depósitos assinado por 

Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes e Branca Falcão de Magalhães 

Crispiano de Sousa Canavarro contendo anotações sobre um número de telefone. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC 

Notas à data: O documento não contém indicação de data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00034 

Data: 1973-01-08 

Título: Certidão de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão outorgada pelo chefe da repartição das Finanças do 

concelho de Penafiel a Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto referindo que ao 

entregar no serviço de finanças o nome dos inquilinos seus de determinados prédios 

trocou os nomes, procedendo-se assim à correção do referido. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- DC00035 

Datas extremas: 1967-02-27/ 1967-03-10 

Título: Processo para realização de obra de Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e conteúdo: Processo para realização de obra de Joaquim Pereira Sottomayor 

Donas-Bôtto e Menezes em terrenos que confrontam com a linha ferroviária, 

pretendendo o referido Joaquim Pereira Sottomayor plantar aí videiras. 

Deste processo consta o alvará de licença passado pela Direção de Transportes 

Terrestres, o auto de delimitação e a correspondência trocada entre Joaquim Pereira 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes e o engenheiro chefe da 1º secção externa do 

serviço ferroviário da DGTT (Direção Geral de Transportes Terrestres). 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CC/JACPQ 

Data: 1955-08-06 

Título: José Augusto Casanova Peixoto Queirós 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

História Biográfica: José Augusto Casanova Peixoto de Queirós terá nascido na 

primeira metade do século XX, possivelmente no concelho de Lousada, de onde era 

natural o seu pai. 

 Filho único de José Felisberto Ribeiro Peixoto de Queirós, que era natural de 

Lodares (Lousada), e de Cármen Casanova, esta da freguesia da Sé, no Porto. No 

entanto, quanto aos seus avós, tanto maternos com paternos, não nos foi possível reunir 

dados. 

 Casou com Lígia Maria Alves Ribeiro tendo com esta um filho, José Paulo 

Ribeiro Peixoto de Queirós, vivo a esta data, sendo que este se veio a casar com Maria 

Benedita Canavarro e Menezes de Gusmão Rodrigues, filha de Maria Benedita 

Canavarro Donas-Bôtto e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/MBCDBM), senhora de 

Cabanelas. 
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 Manteve relações comerciais com os senhores da Casa de Cabanelas, existindo 

recibos de transporte de produtos entre ambos. 

 

 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- SR035 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JACPQ- D00001 

Data: 1955-08-06 

Título: Recibo de carta de porte de José Augusto Casanova Peixoto de Queirós 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Recibo de uma carta de porte da Companhia dos Caminhos de 

Ferro Portugueses em que José Augusto Casanova Peixoto de Queirós aparece como 

consignatário e Diogo, da Régua, como expedidor. 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM 

Datas extremas: 1910-05-05/ 1959-10-09 

Título: José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 31 maços+ 1 livro+ 2 separatas+ 2 processos+ 56 envelopes+ 58 

postais+ 17 bifólios+ 244 fólios; 

Papel 

História Biográfica: José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes nasceu a 28 de 

fevereiro de 1890 na freguesia de Bustelo, tendo sido batizado na igreja paroquial dessa 

freguesia a 4 de março de 1890, tendo como seus padrinhos José Ferreira Neto Freitas e 

Vasconcelos e sua madrinha Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire, ambos 

ascendência na Casa de Rosende da freguesia de Raimonda. 

 Foram seus pais Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1), senhor da Casa de Cabanelas, e Silvana Ferreira Neto de 

Meireles Freire, sendo ele um dos três filhos deste casal a par dos seus irmãos Rodrigo 

Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM) e Maria Augusta 

Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/MAFNSM). 

 José Joaquim teve como seus avós paternos Rodrigo Pereira de Sottomayor e 

Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM), que havia sido senhor de Cabanelas, e sua 

mulher Rosa Clara Pinto Coelho Soares de Moura (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM), e, pelo lado materno, foram seus avós José Joaquim 

Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN) e sua mulher Maria Cristiana de 

Meireles Freire (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF). 

 Casou-se em Bustelo (Penafiel) a 3 de agosto de 1912 com Lídia da Assunção de 

Sousa Donas-Bôtto, tendo vivido com esta na sua Casa de Cabanelas, que herdou por 

via de seu pai. Com esta teve 3 filhos, sendo estes Joaquim Pereira de Sottomayor 

Donas-Bôtto e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JPSDBM), Clotilde Maria de 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CMSDBM) e Maria 
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Benedita de Sottomayor Donas-Bôtto e Meneses (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/MBSDBM). 

 José sofreria de algum problema de saúde indo anualmente com sua mulher às 

termas de Caldas de Aregos. Era leitor e subscritor de vários jornais, como provam os 

recibos do pagamento das subscrições que mantinha. 

 José pertenceu à Ordem da Madrugada, uma sociedade criada para veneração a 

Baco seguindo o rito de Castor e Pólux, sendo ele o presidente desta. Foi também sócio 

dos Bombeiros Voluntários de Vizela, sendo ele o número 49, e da Associação 

Protetora da Caça e Pesca de Paços de Ferreira.  

 Terá falecido na segunda metade da década de 50 do século XX, tendo-lhe 

sucedido na Casa de Cabanelas o seu filho Joaquim. 

 

 

Materiais adicionais: Veja-se:  
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 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/26867/jose-

joaquim-pereira-sotomaior-e-menezes/ (consultado a 12-04-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-001-0027 fl.3 e 3v. 

(Registo de batismo) 

Idioma: Português 

Unidades descrição relacionadas: PT/FSMMS/CC/LASDB/AJCS- SR009 

PT/CCB/FSMMS/CC/CMSDB- SR003 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- D00009 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00013 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00005 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00048 

PT/CCB/FSMMS- DC00004 

PT/CCB/FSMMS- DC00008 

PT/CCB/FSMMS- DC00009 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 

PT/CCB/FSMMS- DC00014 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- SR034 

Datas extremas: 1910-05-12/1955-06-01 

Título: Correspondência de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 55 envelopes+ 58 postais+ 2 bifólios+ 6 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta pela correspondência de José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes, sendo na sua grande maioria correspondência recebida. Existe 

correspondência tratando de negócios e de aspetos financeiros, correspondência de 

caráter político e também correspondência pessoal. 

Encontra-se correspondência recebida por: Adriano Machado; Adriano Magalhães 

Menezes e Lencastre; Álvaro Rodrigues; Ângelo Beça; Amândio Rocha Barbosa; 

António Augusto Rodrigues da Gama; António Cochofel; António Gomes; António 

José Pestana; António Sousa Reis; Bernardino Ferreira Coelho; Câmara Municipal de 

Penafiel; Cândido Freixeiro; Clotilde Maria de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes; 

Eliseu Rodrigues Figueira; Empresa Têxtil  da Cuca; Fernando Cochofel; Gaspar 

Martins; Hotéis Estância da Torre; História do Regimento Republicano Português; João 

Augusto Nogueira; João dos Santos Carvalho; João Falcão; Joaquim Freitas Cardoso; 

Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes; Joaquim Sousa; José Augusto de 

Sousa Peixoto; Luísa Pereira; Manuel Moreira Guedes; Manuel Santos Coelho e filhos 

Lda.; Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes; O reino do coração de 

Jesus; Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes; Viação Castanheta de Alberto Pinto; 

Vitorino de Almeida. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2 

PT/CCB/FSMMS/CC/CMSDBM 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM 
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Notas gerais: Existem cartas e postais que apenas se encontram rubricados pelo que a 

lista de pessoas e entidades elencadas com quem José Joaquim trocou correspondência 

pode ser maior. 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- SR035 

Datas extremas: 1914-04-23/1957-03-16 

Título: Documentos de despesa de José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 30 maços + 183 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série constituída pela documentação relacionadas com as despesas 

de José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. Existem recibos e/ou faturas sobre 

despesas relacionadas com a gestão das propriedades deste, como pagamentos a 

trabalhadores e trabalhos esporádicos, compra de material, contas de água, eletricidade e 

telefone, entre outros. Grande parte desta documentação de despesa também se 

relaciona com o pagamento de contribuições e imposições. Existem despesas médicas, 

de subscrição de jornais, atividades de lazer, relacionadas com a produção das suas 

terras e outras despesas quotidianas. 

Deve-se referir a existência ainda de correspondência dentro dos maços, sendo esta 

respeitante a despesas, assim como de recibos direcionados a outras pessoas que não 

José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, mas que terá sido este a junta-los nestes 

maços. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JACPQ 

Notas gerais: Os maços que compõem esta série foram já encontrados agrupados, 

sendo que se notam dois critérios para a sua elaboração, o critério cronológico, pois 

estes maços correspondem a um ano especifico, congregando neste as despesas 

referentes a esse período temporal, e o segundo o geográfico, relacionado com a 

localização das suas propriedades, existindo maços que dizem respeito apenas as 

propriedades de Vizela, sendo estes denominados por Vizela e o respetivo ano, 

enquanto que outros apenas referem o ano e referem-se às propriedades mais próximas 

da Casa de Cabanelas ou mesmo desta. É muito provável que tenha sido o próprio José 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes a agrupá-los, visto apenas existir este tipo de 

organização para as datas em que este foi vivo e porque estas lhe dizem respeito 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00001 

Data: 1936-12-08 

Título: Troca feita por José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes e Lídia 

Assunção de Sousa Donas-Bôtto 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 6 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Troca feita entre José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes e 

sua mulher Lídia Assunção de Sousa Donas-Bôtto e Agostinho Teixeira Neto, solteiro, 

residente no Brasil, trocando os primeiros o direito de ação a uma sétima parte do 

"moinho do Bolêco" por um pedaço de terreno do segundo na freguesia do Bustelo, 

mais a quantia de 114 escudos. Tem ainda a nota de registo anexa. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00002 

Data: 1926-11-10 

Título: Certidão sobre troca feita por José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes e 

Lídia Assunção de Sousa Donas-Bôtto 

Dimensão e suporte: 5 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão sobre uma troca feita por José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes e Lídia Assunção de Sousa Donas-Bôtto com Agostinho 

Teixeira Neto em que os primeiros trocam uma sétima parte do direito de ação do 

"moinho do Bolêco" por um bocado de terreno do segundo, situado na freguesia de 

Bustelo, mais a quantia de 114 escudos. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- DC00003 

Datas extremas: 1910-10-05/1910-10-19 

Título: Traslado de venda feita a José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios + 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento composto por um traslado de venda que fez Maria 

Rosa, viúva, proprietária, do lugar de Cabanelas de Baixo, a José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes de um eido, situado no lugar da Venda, freguesia de Bustelo. 

Anexo encontra-se um certificado passado por Francisco Manuel Rodrigo Pinto, 

bacharel formando em Direito em Coimbra, conservador privativo do registo predial e 

hipotecário da comarca de Penafiel, referindo-se a uma escritura sobre uma inscrição 

predial a favor de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes de um prédio 

comprado a Maria Rosa, viúva, proprietária, do lugar de Cabanelas de Baixo, sendo o 

bem o que foi transacionado no traslado de venda. Encontra-se ainda anexa a nota de 

inscrição do prédio. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00004 

Data: 1942 

Título: Separata do artigo Duas Notas de Etnografia Transmontana 

Dimensão e suporte: 1 separata; papel 

Âmbito e conteúdo: Separata do artigo "Duas Notas de Etnografia Transmontana" 

escrito por Joaquim Rodrigues dos Santos Júnior para a Revista Las Ciências, de 

Madrid, ano VI, Número 3 com a anotação "Ao muito prezado amigo José Menezes 

com um grande abraço; oferece o (seguindo-se a assinatura do autor), julho 1942". O 

artigo refere-se a dois exemplos etnográficos da zona transmontana nomeadamente a 

matança do porco-bispo em Mogadouro e a procissão de S. Martinho em Meirinhos. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00005 

Datas extremas: 1933/1934-02-08 

Título: Separata do artigo “A Cerâmica campaniforme de Mairos (Trás-os-Montes)” 

Dimensão e suporte: 1 separata; papel 

Âmbito e conteúdo: Separata do artigo "A Cerâmica campaniforme de Mairos (Trás-

os-Montes)” das separatas da "Homenagem a Martins Sarmento" escrita por Joaquim 

Rodrigues dos Santos Júnior, sendo ela editada em 1933 em Guimarães e tendo a 

inscrição " ao amigo de verdade José Menezes com um grande abraço de fraterna 

amizade oferece o (assinatura do autor) 8-II-1934. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00006 

Datas extremas: 1936-02-22/1936-08-27 

Título: Lista de rendimento de propriedades de José Joaquim Pereira de Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Lista com os rendimentos de propriedades de José Joaquim Pereira 

de Sottomayor e Menezes em Vizela, indicando a denominação da propriedade e o 

rendimento desta. Estas listas foram feitas por Adriano Machado Dias de Carvalho e 

enviadas a José Joaquim Menezes. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00007 

Data: 1914-05-27 

Título: Certidão sobre os prédios de José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes e 

esposa Lídia Assunção de Sousa Donas-Bôtto 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão pedida por António José Ribeiro, viúvo, solicitador, 

pretende por certidão saber quais os prédios detidos por José Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes e esposa Lídia Assunção de Sousa Donas-Bôtto e que foram 

detidos pelos pais do referido José. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00008 

Data: 1915-12-30 

Título: Bilhete de identidade da Associação Protetora da Caça e Pesca de Paços de 

Ferreira de José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Bilhete de identidade da Associação Protetora da Caça e Pesca de 

Paços de Ferreira de José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, sendo este sócio 

correspondente dessa agremiação. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00009 

Data: s/d 

Título: Capítulo da obra "Os Lusíadas" 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Edição artística comemorativa do 3º centenário da restauração de 

Portugal com introdução de Hernâni Cidade e apreciações técnicas de Eleutério 

Cerdeira com ilustrações de Joaquim Lopes, sendo pertença de José Joaquim 

Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Notas à data: O documento não apresenta indicação quanto à sua datação. 

Notas gerais: Encontra-se dentro de um envelope cujo destinatário é José Joaquim 

Pereira de Sottomayor e Menezes. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00010 

Data: 1911-03-11 

Título: Licença de construção de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença passada pela Direção das Obras Públicas do Distrito do 

Porto a José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes para proceder à substituição de 

árvores secas numa propriedade sua. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: O documento encontra-se com rasgões. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00011 

Data: 1929-03-09 

Título: Requerimento de licença para construção pedida por José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento de licença para construção de ramado pedido por 

José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes à comissão administrativa da Junta de 

Freguesia de Bustelo. 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00012 

Datas extremas: 1923-09-08/1923-09-21 

Título: Bilhete de comboio de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 6 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Bilhete de comboio de ida e volta Porto-Bayonne de José Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



380 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00013 

Data: 1934-07-15 

Título: "Riquezas nacionais- o vinho verde" 

Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

Âmbito e conteúdo: Livro "Riquezas nacionais- o vinho verde" de Antero Pacheco 

Moreira com anotação escrita no seu interior referindo que pertence a José Joaquim 

Pereira de Sottomayor e Menezes e a data 15 julho 1934. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



381 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- DC00014 

Data: 1959-10-09 

Título: Requerimento sobre posse prédios José Joaquim Pereira de Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento feito por Amândio da Rocha Barbosa, casado, 

solicitador, de Penafiel, para que se passe certificado sobre a existência, ou não, da 

descrição de certos prédios na Conservatória de Penafiel, sendo um dos prédios 

referidos propriedade de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes. Tem anexa a 

respetiva certidão. 

Idioma: Português 

 

 



382 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00015 

Data: 1924-08-14 

Título: Bilhete de identidade dos Bombeiros Voluntários de Vizela de José Joaquim 

Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Bilhete de identidade dos Bombeiros Voluntários de Vizela de 

José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, sendo este o sócio número 49. 

Idioma: Português 

 



383 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00016 

Data: 1933-02-06 

Título: Acta de reunião da Ordem da Madrugada 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Acta de reunião da Ordem da Madrugada, um grupo criado para 

veneração a Baco seguindo o rito de Castor e Pólux da qual José Joaquim de 

Sottomayor e Menezes era presidente. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



384 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00017 

Data: 1927-12-31 

Título: Licença de construção de José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença de construção outorgada pela Administração Geral dos 

Serviços Hidráulicos- Divisão do Douro a José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes 

para construção de uma barragem de madeira no “ribeiro da Azenha”. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- DC00018 

Datas extremas: 1926-10-08/1926-10-18 

Título: Processo de realização de obras de José Joaquim Pereira de Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e conteúdo: Processo de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes para a 

realização de obras de ampliação de uma casa que lhe pertence. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- DC00019 

Data: s/d 

Título: Fragmento de requerimento de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento composto por um fólio onde existe anotações de como 

fazer um requerimento à Repartição de Finanças, existindo um fragmento do que teria 

sido o requerimento feito por José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes utilizando 

esse modelo. 

Idioma: Português 

Notas à data: Nenhum dos dois documentos se apresenta datado. 



387 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- DC00020 

Datas extremas: 1924-02-06/1926-07-19 

Título: Licenças de construção de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 3 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento composto por 3 licenças de construção outorgadas 

pela Divisão de Estradas do Distrito do Porto a José Joaquim Pereira de Sottomayor e 

Menezes. Uma destas é feita a José Joaquim para que proceda ao abatimento de 

austrálias e um carvalho numa propriedade sua (6 fevereiro 1924). Outra para a 

construção de uma casa, tendo anexo a planta da mesma (4 março 1926) para prorrogar 

o tempo que este requereu para realizar obras a que se refere o diploma de licença nº222 

(19 julho 1926). 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



388 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00021 

Data: 1923-05-28 

Título: Licença de construção de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença de construção passa pela Divisão de Estradas do Distrito 

do Porto a José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes para que este proceda à 

substituição da cobertura de uma valeta, na estrada nº39, calcetando toda a extensão da 

mesma. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- DC00022 

Datas extremas: 1927-08-01/1927-08-17 

Título: Licença de construção de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença de construção passa pela Divisão de Estradas do Distrito 

do Porto a José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes para que este proceda à 

construção de um passeio na estrada nº39 quilometro 4600. Tem a si anexo o recibo do 

pagamento feito por José Joaquim para lhe passarem a licença. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- DC00023 

 

Data: 1926-11-26 

Título: Licença de construção de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença de construção passa pela Divisão de Estradas do Distrito 

do Porto a José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes para que este proceda ao 

alargamento de uma serventia que este possui, ao longo da estrada nº39 quilometro 

5,500. Tem anexo o recibo do pagamento para que fosse passada a licença. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00024 

Data: 1930-03-27 

Título: Licença de construção de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença de construção passa pela Direção de Estradas do Distrito 

do Porto a José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes para que este proceda à 

plantação de 40 vides e para que substitua uma bouça na ramada que este possui, ao 

longo a estrada nº39, entre o quilometro 4,700 e 5,000. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- DC00025 

Datas extremas: 1933-03-11/1933-03-25 

Título: Licença de construção de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 3 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença de construção passa pela Direção de Estradas do Distrito 

do Porto a José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes para que este proceda à 

construção de uma ramada e plantação de 50 vides na propriedade que possui localizada 

à margem da estrada nº39 quilometro 4,800. Tem anexos dois recibos de pagamentos 

feitos por José Joaquim à Direção de Estradas do Distrito do Porto e à Junta Autónoma 

de Estradas. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- DC00026 

Datas extremas: 1946-12-04/1947-02-28 

Título: Escritura de compra feita por José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios+ 5 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de compra feita por José Joaquim Pereira de Sottomayor 

e Menezes a Joaquim José Ferreira Gomes e esposa Rosa Ribeiro Reis, moradores no 

lugar do Calvário, freguesia de Bustelo, comprando o primeiro aos segundos o "Outeiro 

da Cruz", situado na freguesia de Bustelo. 

Estão anexos um certificado passado por Henrique Carlos da Silva Sousa e Filho, 

conservador no registo predial da comarca de Penafiel, onde se certifica a inscrição 

dessa propriedade em nome de José Joaquim, e ainda a nota de registo. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- DC00027 

Datas extremas: 1912-07-10/1916-05-25 

Título: Recibo e nota de registo de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento composto por um recibo referente ao pagamento da 

contribuição de registo por título oneroso feito por José Joaquim Pereira de Sottomayor 

e Menezes por uma permuta feita com Constantino Barbosa Melo e mulher, dando o 

primeiro aos segundos o direito de moer em todas as segundas e terças feiras no seu 

moinho de Alvarões, e os segundos dão o foro censo de 800 réis que os primeiros têm 

de pagar por uma corrente de casas térreas. Anexo esta uma nota de registo referindo-se 

ao pagamento desse foro. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00028 

Data: 1919-10-21 

Título: Declaração de pagamento de legados pios feito por José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por José Pereira, casado 

agricultor, de S. Miguel das Caldas de Guimarães, referente ao legado deixado por 

Silvana Ferreira Neto Meireles Freire, pago por José Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00029 

Data: 1919-10-21 

Título: Declaração de pagamento de legados pios feito por José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por João Duarte, casado 

agricultor, de Infias-Guimarães, referente ao legado deixado por Silvana Ferreira Neto 

Meireles Freire, pago por José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00030 

Data: 1919-10-21 

Título: Declaração de pagamento de legados pios feito por José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por José Dias Pereira referente ao 

legado deixado por Silvana Ferreira Neto Meireles Freire, pago por José Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00031 

Data: 1919-10-21 

Título: Declaração de pagamento de legados pios feito por José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; 

Papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por José Ribeiro de Castro, 

casado, agricultor, morador em S. Miguel de Caldas de Vizela, referente ao legado 

deixado por Silvana Ferreira Neto Meireles Freire, pago por José Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00032 

Data: 1919-10-21 

Título: Declaração de pagamento de legados pios feito por José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por João Pereira, casado, 

agricultor, morador em S. João das Caldas, referente ao legado deixado por Silvana 

Ferreira Neto Meireles Freire, pago por José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 



400 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00033 

Data: 1919-10-21 

Título: Declaração de pagamento de legados pios feito por José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por Joaquim Ferreira, casado, 

agricultor, morador em S. João de Caldas, referente ao legado deixado por Silvana 

Ferreira Neto Meireles Freire, pago por José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00034 

Data: 1919-10-21 

Título: Declaração de pagamento de legados pios feito por José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por Avelino Ferreira, casado, 

agricultor, morador no lugar da Lubearreira na freguesia de S. Miguel de Caldas de 

Vizela, referente ao legado deixado por Silvana Ferreira Neto Meireles Freire, pago por 

José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00035 

Data: 1919-10-21 

Título: Declaração de pagamento de legados pios feito por José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por Francisco de Faria, da 

freguesia de Infias-Guimarães, referente ao legado deixado por Silvana Ferreira Neto 

Meireles Freire, pago por José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00036 

Datas extremas: 1938-12-04/1940-12-11 

Título: Rol do rendimento das quintas e casa de Cabam em Vizela e Penafiel do ano 

1938 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Rol do rendimento das quintas e casa de Cabam em Vizela e 

Penafiel do ano 1938 estando este assinado por José Joaquim Pereira de Sottomayor e 

Menezes. Neste rol enumeram-se as propriedades e os respetivos rendimentos, referindo 

quanto produz, quanto paga de foro e quem é/são o(s) caseiros. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00037 

Datas extremas: 1938-12-04/1938-12-15 

Título: Rol do rendimento das quintas de Paços de Sousa e Lousa e Santo Tirso do ano 

1938 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Rol do rendimento das quintas de Paços de Sousa e Lousa e Santo 

Tirso do ano 1938 onde se enumeram as propriedades nos referido locais, assim como 

os rendimentos das mesmas, os foros que pagam e quem é o caseiro que detém essa 

propriedade. Existe a assinatura de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes com 

a indicação que a conta da propriedade está liquidada quando o pagamento já foi 

realizado. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00038 

Data: 1938 

Título: Rol dos rendimentos das quintas de Paredes e Ferreira e Paço de Sousa do ano 

1938 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Rol dos rendimentos das quintas de Paredes e Ferreira e Paço de 

Sousa do ano 1938 onde são enumeradas as propriedades nessas localidades, assim 

como o seu rendimento, o foro que pagam e o caseiro que detém a propriedade. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- 00039 

Data: s/d 

Título: Convite para casamento de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes e 

Lídia da Assunção de Sousa Donas-Bôtto 

Dimensão e suporte: 1 envelope (c/1 bifólio); papel 

Âmbito e conteúdo: Envelope com um convite para o casamento de José Joaquim 

Pereira de Sottomayor e Menezes e Lídia da Assunção de Sousa Donas-Bôtto. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB 

Notas à data: O documento não se encontra datado. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- DC00040 

Datas extremas: 1927-03-29/1937-01-17 

Título: Processo de transação da sorte do outeiro da Cruz e de propriedades da quinta 

da Porta 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e conteúdo: Processo com um contrato de venda feito por António Ribeiro 

Pereira da Silva e sua mulher Albina Rosa Ferreira, a José Joaquim Sottomayor e 

Menezes, vendendo os primeiros ao segundo a "sorte do Outeiro da Cruz", situada no 

lugar do Outeiro da Cruz, na freguesia de Bustelo. Existe outra venda entre ambas as 

partes, aparecendo, desta vez, como vendedor José Joaquim, vendendo um pedaço de 

terra inculto. Compõe ainda o processo uma certidão sobre uma troca feita entre as duas 

partes acima referidas, trocando José Joaquim um eido com uma morada de casas 

térreas, um bocado de terreno inculto e ainda um bocado de terreno pertença da quinta 

da Porta por dois bocados da metade de uma sorte localizada na “tapada de Ferronhas” 

ou “tapada de Baixo”. 

Existe ainda duas certidões de óbito de Joaquim de Sousa Barbosa e de Emília Rosa 

Ferreira, pais de Albina Rosa Ferreira, assim como uma partilha dos referidos pais onde 

se mostra que as propriedades que esta transacionou com José Joaquim Sottomayor e 

Menezes são sua pertença. 

Por fim, existe uma escritura de permuta feita entre José Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes e sua esposa e José Joaquim Domingos Alves Dias trocando este segundo a 

sua "sorte do Outeiro da Cruz", por um pedaço da "sorte da Pedra da Moura" dos 

segundos. 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00041 

Data: 1929-03-02 

Título: Boletim do registo do trabalho nacional de José Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Boletim do registo do trabalho nacional outorgado pelo Ministério 

do Comércio e Comunicações a José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes para que 

este possa constitua um estabelecimento relacionado com a moagem de azeitona no 

lugar de Cabanelas, freguesia de Bustelo. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- DC00042 

Datas extremas: 1935-12-26/1942-08-20 

Título: "Mina dos Castanheiros" 

Dimensão e suporte: 1 maço; papel 

Âmbito e conteúdo: Maço denominado "Mina dos Castanheiros" composto por 

correspondência de José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, sendo esta 

constituída por 5 envelopes que lhe são endereçados. Um destes é-lhe dirigido por 

Acácio Lopes de Castro relacionada com a compra de tubo para a referida mina e as 

restantes de Vitorino Coelho da Silva, também relacionadas com questões da mina. 

Existem, 3 agendas de anotações relacionadas com a mina dos Castanheiros e sua 

empreitada e anotações de contas, assim como recibos de gastos nesta empreitada. 

A referida mina localiza-se na freguesia de Bustelo. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00043 

Data: Cerca de 1944 

Título: “Plantas e alçados- Reconstrução da capela da casa de Cabanelas” 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Neste documento encontram-se dois desenhos em papel 

milimétrico, respeitantes à porta e cruz da capela anexa à Casa de Cabanelas. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: O documento encontra-se muito amarrotado 

Notas à data:  O documento não tem indicação de data, sendo esta inferida, pois sabe-

se que a capela anexa à Casa de Cabanelas foi reconstruída, após demolição da anterior 

em 1944, sendo esta reconstrução atribuída a José Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes, pelo que rondará esse ano. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JMCDBM 

Datas extremas: 1958-03-14/1995-04-12 

Título: José Manuel Canavarro Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 envelopes+ 8 fólios; papel 

História Biográfica: José Manuel Canavarro Donas-Bôtto e Menezes nasceu a 21 de 

dezembro de 1937 na freguesia de Santo Ildefonso, cidade do Porto, filho de Joaquim 

Pereira de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM) e 

de Branca Falcão de Magalhães Crispiano de Sousa Canavarro (ver 

PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC) falecida em 21 de março de 1995.  

 Neto pelo lado paterno de José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM) e de Lídia da Assunção de Sousa Donas-Bôtto (ver 

PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB) e pelo lado materno de João Canavarro Crispiano da 

Fonseca ((ver PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/JCCF) e de Maria Henriqueta Falcão de 

Magalhães. 

 Teve uma irmã, sendo ela Maria Benedita Canavarro Donas-Bôtto e Menezes (ver 

PT/CCB/FSMMS/CC/MBCDBM) 

 Casou com Maria Raquel Bessa de Gusmão Rodrigues, tendo desta relação 

surgido dois filhos, nomeadamente João Miguel Canavarro Donas-Bôtto e Menezes e 

Ricardo de Gusmão Canavarro Donas-Bôtto e Menezes. 

 Exerceu a profissão de engenheiro agrónomo sendo também escritor tendo obras 

como "Das possibilidades de produção de leite e carne bovina no noroeste português", 

este em coautoria com Ramiro Antunes Rosário e Horácio Ferreira Figueiredo. 

 Foi ainda um dos sócios fundadores da Sociedade Portuguesa de Pastagens e 

Forragens, criada em 1970, e pertenceu à direção regional de Agricultura de Entre Douro 

e Minho. 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/278273/jose-

manuel-canavarro-donas-boto-e-meneses/ (consultado a 16-05-2018) 

 Site sobre a Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens- Disponível em: 

www.sppf.pt/index.php/socios/fundadores isto para a Sociedade Portuguesa de 

Pastagens e Forragens (consultado a 16-05-2018) 

Idioma: Português 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JMCDBM- SR001 

Datas extremas: 1958-03-14/1966 

Título: Recibos de José Manuel Canavarro Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 7 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Recibos de José Manuel Canavarro Donas-Bôtto, sendo sobretudo 

respeitantes ao pagamento de contribuições prediais e de impostos. 

Idioma: Português 

Nota às datas: Avançamos apenas a data final com ano e não com mês e dia por não 

serem exatas estas informações. 



414 

 

SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JMCDBM- SR002 

Datas extremas: 1995-03-27/1995-04-12 

Título: Correspondência de José Manuel Canavarro Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 envelopes; papel 

Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida por José Manuel Canavarro Donas-Bôtto 

e Menezes. Trata-se de correspondência caráter pessoal sendo a carta dirigida por alguém 

cuja assinatura é impercetível e outra carta é de António Cândido Neto Pereira Lousada, 

sendo encontrado o envelope desta ainda por abrir. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/JMCDBM- D00001 

Data: 1961-09-29 

Título: Abaixo assinado de José Manuel Canavarro Donas-Boto e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Abaixo assinado de José Manuel Canavarro Donas-Boto e Menezes 

sobre um arrendamento feito por contrato verbal com Ernesto de Sousa, do lugar de Souto 

de Rei, freguesia de Bustelo, concelho de Penafiel. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB 

Datas extremas: 1923/ 1970-04-02 

Título: Lídia Assunção de Sousa Donas-Bôtto 

Dimensão e suporte: 1 caderneta+ 11 envelopes+ 10 postais+ 35 fólios; papel 

História Biográfica: Lídia Assunção de Sousa Donas-Bôtto nasceu a 3 de agosto de 1889 

na freguesia de Valongo dos Azeites (S. João da Pesqueira) onde foi batizada a 21 de 

agosto de 1889, tendo como pai Adriano José de Carvalho e Sousa (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB/AJCS) e como mãe Maria Benedita de Sousa Donas-

Bôtto. 

 Neta pelo lado paterno de João Crisóstomo de Carvalho Matos e de Maria Emília 

Monteiro Donas-Bôtto e pelo lado materno de Francisco António Monteiro de Sousa 

Donas-Bôtto e de Ana de Jesus Maria de Almeida e Sousa. 

 Teve uma irmã, Maria Emília de Jesus Sousa Donas-Bôtto. 

 Casou com José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM) a 3 de agosto de 1912, em Bustelo (Penafiel) com quem 

teve 3 filhos, nomeadamente, Maria Benedita de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/MBSDBM); Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM) e Clotilde Maria de Sottomayor Donas-

Bôtto e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CMSDBM) 

 Não temos mais dados quanto há data de óbito. 
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Materiais associados: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/26868/lidia-da-

assuncao-de-sousa-donas-botto/ (consultado a 14-04-2018) 

 Arquivo Distrital de Viseu - Fundo da Paróquia de Valongo dos Azeites, São João 

da Pesqueira: Série de registos de baptismos: PT-ADVIS-PRQ-PSJP14-001-0004 

fl.97 e 97v (Registo de batismo) 

Sistema de organização: Os documentos não apresentavam uma ordem específica. Nesta 

secção for criada uma subsecção referente a Adriano José Carvalho e Sousa 

(PT/FSMMS/CC/LASDB/AJCS) pai e irmã da referida Lídia da Assunção de Sousa 

Donas-Bôtto, para ilustrar o modo como esta documentação terá chegado à Casa de 

Cabanelas, cuja explicação será o matrimónio de Lídia com José Joaquim Pereira de 

Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM), senhor de Cabanelas, em que 

esta terá trazido consigo a documentação quando veio viver para casa do marido. Pode, 

visto a subsecção ser composta sobretudo por correspondência, muita dela com o marido 

da Lídia, ter sido este a guardar parte da documentação.  

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00001 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00002 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00039 
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PT/CCB/FSMMS- DC00004 

PT/CCB/FSMMS- DC00013 

 

Notas às datas: A data inicial corresponde a um recibo cuja data tem apenas o ano. 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB- SR005 

Datas extremas: 1931/ 1970-04-02 

Título: Recibos de Lídia Assunção de Sousa Donas-Bôtto 

Dimensão e suporte: 29 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta pelos recibos de Lídia Assunção de Sousa Donas-

Bôtto, referindo-se parte deles ao pagamento das contribuições prediais e os restantes a 

despesas quotidianas.  

Idioma: Português 

 



420 

 

SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB- SR006 

Título: Correspondência Lídia da Assunção de Sousa Donas-Bôtto 

Dimensão e suporte: 10 postais+9 envelopes+ 1 fólio; papel  

Âmbito e conteúdo: Série composta pela correspondência recebida e/ou expedida por 

Lídia da Assunção de Sousa Donas-Bôtto. Existem cartas e postais de caráter pessoal 

existindo também cartas que se prendem com questões económico-financeiras. 

Idioma: Português 

Unidades descrição relacionadas: Existe um documento composto encontrado anexado 

por um agrafo com cartas de Lídia Assunção de Sousa Donas-Bôtto e de Joaquim Pereira 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes (PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM). 

PT/CCB/FSMMS/CC/CMSDSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/MBSDBM 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CC/LASDB- D00001 

Data: 1923-08-16 

Título: Passaporte de Lídia Assunção de Sousa Donas-Bôtto 

Dimensão e suporte: 1 caderneta (c/ 8 fólios); papel 

Âmbito e conteúdo: Passaporte de Lídia Assunção de Sousa Donas-Bôtto, sendo este 

uma pequena caderneta onde aparecem carimbos correspondentes aos destinos por onde 

esta se movimentou. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB- D00002 

Data: 1924-11-07  

Título: Certificado de Lídia da Assunção de Sousa Donas-Bôtto  

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel  

Âmbito e conteúdo: Certificado em como no livro do registo paroquial de Valongo esta 

vertido o assento de batismo de Lídia da Assunção de Sousa Donas-Bôtto transcrevendo 

o seu conteúdo.  

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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SSC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB/AJCS 

Datas extremas: 1922-11-29 /1930-01-26  

Título: Adriano José Carvalho e Sousa  

Dimensão e suporte: 10 postais + 1 fólio; papel  

História Biográfica: Adriano José Carvalho e Sousa nasceu a 13 de novembro de 1863 

na freguesia de Vilarouco (S. João da Pesqueira), sendo batizado no mesmo local a 21 de 

novembro de 1863 tendo como padrinho António Carlos de Sousa Donas-Bôtto.  

 Filho de João Crisóstomo de Carvalho e Matos e Maria Emília de Sousa Donas-

Bôtto. 

 Neto do lado materno de José Lopes da Fonseca Monteiro e de Maria Clara 

Tavares de Sousa Donas-Bôtto, não existindo dados quanto ao lado paterno. 

 Teve 4 irmãos, nomeadamente Adelino Augusto de Carvalho e Sousa, Ana Silvina 

da Purificação de Carvalho e Sousa, Maria Clara de Carvalho e Sousa, Maria da 

Purificação de Carvalho e Sousa e António Carlos de Carvalho e Sousa. 

 Morreu em Penafiel, embora não se saiba a data. 

 

Materiais adicionais: Veja-se:  
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 Arquivo Distrital de Viseu - Fundo da Paróquia de Vilarouco, São João da 

Pesqueira: Série de registos de baptismos: PT/ADVIS/PRQ/PSJP16/001/0007 fl.5 

(Registo de batismo) 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/998853/adriano-

jose-de-carvalho-e-sousa/ (visitado a 15.05-2018) 

Idioma: Português 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB/AJCS- SR009  

Datas extremas: 1927-05-28 /1930-01-26  

Título: Correspondência de Adriano José Carvalho e Sousa  

Dimensão e suporte: 10 postais; papel  

Âmbito e conteúdo: Série composta pela correspondência recebida e/ou expedida por 

Adriano José Carvalho e Sousa, sendo esta sobre negócios e assuntos pessoais e trocada 

com José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes.  

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas:  PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB/AJCS- D00001  

Data: 1922-11-29  

Título: Recibo de Adriano José Carvalho e Sousa.  

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel  

Âmbito e conteúdo: Recibo de Adriano José Carvalho e Sousa sobre um pagamento de 

um trabalho de reparação.  

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/LF 

Data: 1618-05-02 

Título: Luís Ferraz 

Dimensão e suporte: 1 fólio; pergaminho 

História Biográfica: Luís Ferraz terá nascido no século XVI na freguesia de Real  em 

Santa Cruz de Riba Tâmega. Filho de Jerónimo Ferraz e Francisca da Mota, tendo sido 

abade da Igreja de Real de S. Salvador de Riba Tâmega. 

 Teve uma filha, Ângela Luísa de Matos Ferraz, embora não tenha casado, a quem 

legitimou por não ter outros herdeiros. 

 Esta filha dele será avó de Rosa Maria Teresa Pereira Soares Ferraz que casará 

com Bento Pereira da Silva Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/BPSSM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no FamilySearch- Disponível em: 

www.familysearch.org/ark:61903/2:2:94rz-NVG (consultado a 15-03-2018) 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/LF- D00001 

Data: 1618-05-02 

Título: Carta de legitimação de Luís Ferraz 

Dimensão e suporte: 1 fólio; pergaminho 

Âmbito e conteúdo: Carta de legitimação passada por Filipe II a Luís Ferraz legitimando 

como sua filha e herdeira Ângela Luísa de Matos Ferraz, solteira e residente em S. Pedro 

de Caide. Esta carta foi pedida pelo abade da igreja de Real de S. Salvador de Riba 

Tâmega, Luís Ferraz, por este não ter mais parentes a quem instituir como seus herdeiros. 

Idioma: Português 

Notas gerais: Tem selo pendente de cera. 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/MBCDBM 

Data descritiva: Metade do século XX 

Título: Maria Benedita Canavarro Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

História Biográfica: Maria Benedita Canavarro Donas-Bôtto e Menezes nasceu a 10 de 

janeiro de 1939 em Bustelo (Penafiel) tendo como pai Joaquim Pereira de Sottomayor 

Donas-Bôtto e Menezes (ver PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM) senhor de Cabanelas, e 

como mãe Branca Falcão de Magalhães Crispiniano de Sousa Canavarro (ver 

PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC). 

 Neta pelo lado paterno de José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM) que foi senhor da Casa de Cabanelas, e de Lídia da 

Assunção de Sousa Donas-Bôtto (ver PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB) e pelo lado 

materno de João Canavarro Crispiano da Fonseca ((ver 

PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/JCCF) e de Maria Henriqueta Falcão de Magalhães. 

  Teve apenas um irmão, fruto do casamento dos seus pais, sendo este José Manuel 

Canavarro Donas-Bôtto e Menezes (ver PT/CCB/FSMMS/CC/JMCDBM). 

 Casou com Luís Filipe Bessa de Gusmão Rodrigues a 9 de junho de 1966 tendo 

com este uma filha cujo nome é Maria Benedita Canavarro e Menezes de Gusmão 

Rodrigues e que nasceu a 19 de abril de 1967. 

 Não existem muitos mais dados à cerca desta, no entanto sabemos que foi senhora 

de Cabanelas, tendo herdado a casa por via de seu pai. 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/369921/maria-

benedita-canavarro-donas-boto-e-meneses/> (consultada a 8-04-2018) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- SR029 

Notas à data: Esta secção não possuí data visto que o único documento que nela existe 

não permite ser datado. Podemos inferir que estará próxima do meio do século XX, pouco 

depois do nascimento da referida Benedita. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/MBCDBM- D00001 

Data descritiva: Metade do século XX 

Título: Caderno de fichas de geografia de Maria Benedita Canavarro Donas-Bôtto e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Caderno de fichas de geografia da "Seria Liceal Figueirinhas, 

Coleção Programa-Pontos Modelares em Rigorosa Harmonia com os Programas 

Oficiais", que contém exemplos de provas de Geografia tendo a assinatura de Maria 

Benedita Canavarro Donas-Bôtto e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Notas gerais: Tem escrito o nome de Maria Benedita Canavarro Donas-Bôtto e Menezes, 

referindo que andava no 8ºano e o número de estudante da sua turma. 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/MBSDBM 

Datas extremas: 1934-03-11/1937-03-31 

Título: Maria Benedita Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 postais; papel 

História Biográfica: Maria Benedita Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes nasceu a 30 

de setembro de 1918, filha de José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM) e de Lídia da Assunção Donas-Bôtto (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB).  

 Neta pelo lado paterno de Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1) e de Silvana Ferreira Neto Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF) e pelo lado materno de Adriano José de Carvalho e 

Sousa (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB/AJCS) e de Maria Benedita de Sousa Donas-

Bôtto. 

 Teve mais dois irmãos Joaquim Pereira Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM) e Clotilde Marai de Sottomayor Donas-Bôtto e 

Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CMSDBM). 

 Não foi possível recolher dados quanto à data de óbito e crê-se que não terá tido 

filhos ou casado. 
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Materiais adicionais:  Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em:  https://geneall.net/pt/nome/369926/maria-

benedita-de-sotomaior-donas-boto-e-meneses/ (consultado a 12-04-2018) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: FSMMS/CC/LASDB- SR006 

PT/CCB/FSMMS- DC00009 

 

https://geneall.net/pt/nome/369926/maria-benedita-de-sotomaior-donas-boto-e-meneses/
https://geneall.net/pt/nome/369926/maria-benedita-de-sotomaior-donas-boto-e-meneses/
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/MBSDBM- SR004 

Datas extremas: 1934-03-11/1937-03-31 

Título: Correspondência de Maria Benedita de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes. 

Dimensão e suporte: 2 postais; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta pela correspondência recebida e/ou expedida por 

Maria Benedita de Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes, sendo esta de caráter pessoal e 

trocada com Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes e Clotilde Maria 

Sottomayor Donas-Bôtto e Menezes. 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/MESM 

Data: 1846-04-08 

Título: Maria Engrácia Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

História Biográfica: Maria Engrácia Sottomayor e Menezes terá nascido já na segunda 

metade do século XVIII, sendo filha de Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes 

(ver: PT/FSMMS/CC/BRPSM) e de Clara Rosa Benedita Pacheco de Barbosa (ver: 

PT/FSMMS/CC/CRBPB). É provável que o nascimento tenha ocorrido na freguesia de 

Bustelo, concelho de Penafiel, pois 10 dos 15 irmãos nasceram nesse local. 

 Neta pelo lado paterno de António Afonso Pereira da Silva Sottomayor e Menezes 

(ver: PT/FSMMS/CC/AAPSSM) e de Clidónia Rosa Maria Barbosa da Silva de 

Magalhães e pelo lado materno de José Pacheco Nunes (ver: 

PT/FSMMS/CC/CRBPB/JPN) e de Maria de Santa Clara Barbosa. 

 Teve 15 irmãos, sendo que temos conhecimento do nome de 14 deles, sendo eles 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM), que foi 

senhor de Cabanelas; João Pereira de Menezes Sottomayor; Rodrigo Pereira de 

Sottomayor Meneses (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM1); Gonçalo Pereira; Bento 

Pereira; Ana Augusta Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AASM); 

Luísa; José Pereira; Maria; Rodrigo Pereira; Francisco; Joaquim e António Pereira de 

Menezes Sottomayor (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/APMS). 

 Não terá casado nem tido descendência, sendo que não nos foi possível encontrar 

nos registos paroquiais o registo de batismo correspondente nos registos da paróquia de 

Bustelo (Penafiel). 
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Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM- D00001  
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/MESM- D00001 

Data:1846-04-08 

Título: Testamento de Maria Engrácia de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Testamento de Maria Engrácia de Sottomayor e Menezes, da Casa 

de Cabanelas, freguesia de Bustelo. No testamento esta refere que gostaria de ser 

enterrada na igreja da sua freguesia, o número de missas que devem ser rezadas por sua 

alma e lega os seus bens ao seu sobrinho Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes, por 

esta não ter descendentes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/MRSM 

Data: 1662-03-07 

Título: Maria Rangel da Silva e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; pergaminho 

História Biográfica: Maria Rangel da Silva e Menezes nasceu a 11 de fevereiro de 1617 

em Vila Boa de Quires (Marco de Canaveses) filha de Duarte Pereira Rangel, senhor de 

vila Boa de Quires, e Eugénia de Menezes.  

 Neta pelo lado paterno de Mateus Mendes de Carvalho e de Maria Rangel e pelo 

lado materno de Manuel de Araújo Sousa e de Margarida Machado. 

 Foi irmã de Margarida, Isabel da Silva, Mateus Mendes de Carvalho, Joana, 

Jerónimo Teles e de Brites. 

 Casou em 1647 com Rodrigo Pereira Sottomayor (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPS), que foi alcaide-mor de Caminha e senhor do Paço de 

Barbeita, com quem teve 7 filhos, nomeadamente Bento Pereira da Silva e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM); Gonçalo Afonso Pereira Sottomayor (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/GAPS); Eugénia Machado (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/EM); 

Álvaro Pereira Sottomayor, Margarida Machado da Silva Menezes Sottomayor, Rodrigo 

e Álvaro. 
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Materiais adicionais: Veja-se:  

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Vila Boa de Quires, Marco de 

Canaveses: Série de registos de baptismos: PT/ADPRT/PRQ/PMCN31/001/0001 

fl. 68 v (Registo de batismo)  

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/44843/maria-da-

silva-e-menezes/ (consultado em 15-03-2018) 

 Perfil no FamilySearch- Disponível em: 

www.familysearch.org/ASK/61903/2:2:94RZ-NVG (consultado em 15-03-

2018) 

Idioma: Português
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/MRSM- D00001 

Data: 1662-03-07 

Título: Carta de padrão de Maria Rangel de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; pergaminho 

Âmbito e conteúdo: Carta de padrão de D. Afonso, rei de Portugal, a Maria Rangel de 

Menezes, de uma tença de 100 mil réis a serem recolhidos pelo filho Bento Pereira da 

Silva Mascarenhas, devido aos feitos militares que o marido da primeira havia 

concretizado. 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/MRM 

Data: 1689-04-26 

 Título: Maria Rebela Matos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

História Biográfica: Maria Rebela de Matos nasceu a 30 de agosto de 1621, sendo 

batizada a 2 de setembro, em Bustelo (Penafiel) e tendo como padrinhos o padre 

Manuel da Rocha, sendo o nome da sua madrinha impercetível no registo de batismo. 

 Filha de António Gaspar e Natália Rebela, sendo neta pelo lado paterno de 

Gaspar Pires e Isabel Gonçalves, não existindo dados quando ao lado materno.  

 Casou a 26 de abril de 1648, na paróquia de Bustelo (Penafiel), com Francisco 

de Magalhães Soares e deste casamento nasceram dois filhos, Graça de Magalhães e 

Maria Rebela de Magalhães.  

 Maria Rebela aparece-nos como viúva no emprazamento que celebrou a 26 de 

abril de 1689, residindo esta na aldeia de Cabanelas por essa data. 

 Francisco de Magalhães Soares e Maria Rebela de Matos foram avós maternos 

de Teresa Maria Mendes da Silva e Magalhães (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/TMMSM), 

primeira pessoa conhecida como senhora da Casa de Cabanelas. 

 Não existem dados quanto à sua morte. 

 

 

 

 



442 

 

 

 

Materiais adicionais: Consulte-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/473456/maria-

rebelo/ (visitado a 13-03-2018) 

 Perfil no FamilySearch- Disponível em: 

<https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:94RZ-NVG> (visitado a 13-03-

2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-001-0001 fl. 64 

(Registo de batismo) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de casamentos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-002-0002 fl.189 

(Registo de casamento) 

Registo de casamento  

Sistema de organização: Apesar da série ser atribuída a Maria Rebela Matos o único 

documento aqui existente pertence a si e à sua filha Graça de Magalhães. 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/MRM- D00001 

Data: 1689-04-26 

Título: Fragmento de emprazamento feito a Maria Rebela de Matos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Fragmento de emprazamento em três vidas feito a Maria Rebela de 

Matos e sua filha Graça de Magalhães, sendo emprazada uma eira de um casal, sendo o 

nome do casal referido, mas a leitura se encontra impercetível devido à má conservação 

do documento. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Mau 

Notas ao estado de conservação: O documento apresenta rasgões e está muito 

amarrotado. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/MM 

Datas extremas: 1827-08-07/1830-10-03 

Título: Modéstia de Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

História Biográfica: Modéstia de Menezes nasceu por meados do século XVIII, filha 

de António Afonso Pereira da Silva e Menezes Sottomayor (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSMS) e de Clidónia Rosa Maria Barbosa da Silva e 

Magalhães, tendo morrido a 3 de outubro de 1830 na freguesia de Bustelo, concelho de 

Penafiel. 

 Neta pelo lado paterno de Bento Pereira da Silva Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BPSSM) e Rosa Maria Teresa Pereira Soares Ferraz e pelo lado 

materno de Cosme Luís de Campos (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CLC) e de Teresa Maria 

da Silva Mendes e Magalhães Silva. 

 Teve 5 irmãos sendo eles Josefa, Ana, António Pereira de Menezes, Luísa e 

Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM) 

Não teve descendência o que fez com que deixasse como como seu universal herdeiro 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, seu sobrinho, filho de Bento Rodrigo Pereira 

de Sottomayor e Menezes. Aquando do seu testamento, em 1827, habitava a Casa de 

Cabanelas, não sabendo nós a data exata do seu óbito. 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de óbitos: PT/ADPRT/PRQ/PPNF03/003/0009 fl.36 (Registo 

de óbito) 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/MM- D00001 

Datas extremas: 1827-08-07/1830-10-03 

Título: Testamento de Modéstia de Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Testamento de Modéstia de Menezes, com nota de aprovação pelo 

notário anexa, em que esta, por ser solteira, institui como seu universal herdeiro 

Joaquim Pereira de Menezes, seu sobrinho, filho de Bento Rodrigo Pereira de 

Sottomayor e Menezes, deixando-lhe tudo o que tem e que poderia vir a receber dos 

irmãos. Ficando o sobrinho como seu testamenteiro deixa ao critério deste os 

pormenores do seu enterro referindo só as missas que se deviam rezar e por que almas. 

Idioma: Português 

 

 

  



447 

 

SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPS 

Datas extremas: 1662-12-27/1662-10-28 

Título: Rodrigo Pereira Sottomayor 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

História Biográfica: Rodrigo Pereira Sottomayor, também conhecido como Ruy 

Rodrigo Pereira Sottomayor, terá nascido pelo ano de 1615, tendo como pais Gonçalo 

Pereira de Sottomayor e Isabel Pita de Calheiros. 

 Neto pelo lado paterno de Rodrigo Pereira de Castro e de Maria de Araújo 

Sottomayor teve também como seus avós maternos Sebastião Rodrigues Pita e Leonor 

Pita Calheiros. 

 Rodrigo teve 7 irmãos conhecidos, sendo estes Guiomar, Diogo Ozores, Cristóvão 

Pereira de Sottomayor, Ana Pita Sottomayor, Gracia Pimentel, Maria das Neves e ainda 

Arcângela de Zuniga. 

 Casou por 2 vezes, a primeira com Joana do Vale, com quem terá tido 6 filhos, 

nomeadamente Gonçalo Pereira, António Pereira, Isabel Pereira de Sottomayor, Ana 

Maria de Araújo, Joana do Vale e ainda Guiomar de Sottomayor .Em segundas núpcias 

com Maria Rangel da Silva e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/MRSM) tendo 7 filhos 

com esta, mais concretamente Eugénia Machado (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/EM), 

Gonçalo Afonso Pereira Sottomayor Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/GAPS), 

Álvaro Pereira Sottomayor, Bento Pereira da Silva e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BPSM), sendo através deste que a família Sottomayor e Menezes 

se vem ligar a Cabanelas, Rodrigo, Álvaro e Margarida Machado da Silva Menezes 

Sottomayor . De outra relação que manteve com uma desconhecida teve ainda mais 2 

filhos, sendo estes João Pereira e Pedro Pereira. 

 Rodrigo Pereira de Sottomayor foi capitão e também alcaide-mor de Caminha e, 

por mercê de 07 de março de 1643, fidalgo da Casa Real. Foi professo na Ordem de Cristo 

e comendador de S. Pedro de Azer. 
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  Foi senhor do Paço da Barbeita, também conhecido como quinta do Paço ou Casa 

Branca, localizado no concelho de Monção, estando este paço inscrito no morgado de 

Barbeita. Este paço da Barbeita tinha torre, com origem no século XIV, sendo que existe 

quem avance a data de 1492 como a da sua fundação, e pertenceria aos morgados do couto 

de Barbeita, sendo que esta se encontra atualmente destruída. 

 Teve ainda vários títulos militares sendo mestre de campo de um terço da 

infantaria da província do Minho durante a Guerra da Restauração, onde teve um 

importante papel na luta contra os invasores, liderando homens que os combateram e 

destruíram mantimentos e utensílios. 

 Não existem muitos dados quanto a datas de nascimentos e óbito, assim como das 

titulações que possui. 

 

 

 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geni- Disponível em: <https://www.geni.com/people/Rodrigo-Pereira-

Soutomaior-Alcaide-mór-de-Caminha/6000000021356098057> (visitado a 12-

03-2018) 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/44842/rodrigo-

pereira-sotomaior-alcaide-mor-de-caminha/> (visitado a 12-03-2018) 
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 Perfil no FamilySearch- Disponível em: 

<https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:94RZ-NVG> (visitado a 13-03-

2018) 

Para informações relacionadas com o Paço de Barbeita ver: FELGUEIRAS, Guilherme-

Castelos, Torres e Solares acastelados no Distrito de Viana: Relíquias Arqueológicas. 

Viana do Castelo: Câmara de Viana do Castelo, 1983. Pág.18-19 e também CÂMARA 

MUNICIPAL DE MONÇÃO- Património Arquitectónico e Arqueológico.  pág.16 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPS- D00001 

Data: 1662-12-27 

Título: Certificado comprovativo de feitos militares pertencente a Rodrigo Pereira 

Sottomayor 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado de Francisco de Arango, sargento maior do terço de 

Rodrigo Pereira Sottomayor, referindo que saindo o inimigo em campanha na zona do 

Minho a 12 de julho de 1662 o Conde de Prado os defrontou fazendo-os recuar e 

vencendo-os. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Mau 

Notas sobre o estado de conservação: Está muito danificado possuindo buracos. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPS- D00002 

Data: 1662-10-28 

Título: Certificado sobre feitos militares pertencente a Rodrigo Pereira Sottomayor 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado de Manuel de Valadares, sargento maior de batalhão de 

infantaria, sendo seu mestre de campo Rodrigo Pereira de Sottomayor, onde refere que 

com o inimigo em retirada estes os enfrentaram e lhes aprisionaram pessoas e bens e os 

obrigaram a retirar para lá das montanhas. 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM 

Datas extremas: 1824-03-30/ 1878-10-29 

Título: Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 22 bifólios+ 33 fólios; papel e pergaminho 

História Biográfica: Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes nasceu a 27 de maio de 

1813, em Bustelo, sendo batizado na capela de Casa de Cabanelas a 20 de junho de 

1813, tendo como padrinhos António Pereira de Menezes Sottomayor (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/APMS) e Ana de Lencastre (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AASM), 

tios deste. 

 Filho de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM), senhor das casas de Cabanelas, Eiras, Carvalhal e 

Amolar, e de Arcângela Augusta de Queirós Vasconcelos e Lencastre.  

 Neto pelo lado paterno de Bento Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM) e de Clara Rosa Benedita Pacheco Barbosa Menezes 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB), e pelo lado materno de Joaquim de Queirós de 

Vasconcelos Coimbra Camanho, fidalgo da Casa Real e cavaleiro da Ordem de Cristo e 

com descendência do morgado do Pinheiro e do morgado dos Coimbras, e de Margarida 

Antónia de Lancastre Almeida e Portugal. 

 Teve 6 irmãos, sendo estes Luís de Lencastre Sottomayor e Menezes; Mariana 

de Lencastre Sottomayor e Menezes; Maria Benedita de Menezes e Lencastre; Carlota 

Adelaide de Lencastre e Menezes, Ana de Menezes e Lencastre (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/AML) e João Eduardo Maria Sottomayor de Lencastre e Menezes 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JEMSLM). 

 Casou a 11 de abril de 1842 com Rosa Clara Pinto Coelho de Soares de Moura 

com quem (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM) com quem teve quatro filhos, sendo 

eles Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1), 

Margarida Pereira de Sotomaior e Menezes, António Afonso Pereira Sottomayor de 

Lencastre e Menezes e Luís Pereira de Lencastre e Menezes. 
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 Rodrigo foi senhor das Casas de Cabanelas, das Eiras, Amolar e Carvalhal, por 

herança de seu pai. Por alvará de 2 de agosto de 1848, outorgado por D. Maria II, foi 

nomeado fidalgo cavaleiro da Casa Real e moço fidalgo com exercício no Paço por 

alvará datado de 28 de março de 1860 tendo de rendimento 1600 réis de moradia por 

mês e 1 alqueire de cavada por dia, como fidalgo cavaleiro, e como moço 1000 réis de 

moradia por mês e um alqueire de cevada por dia. 

 Morreu em Cabanelas a 8 de junho de 1874, sendo o seu funeral realizado 5 dias 

depois, em Bustelo, sucedendo-lhe na Casa de Cabanelas o seu filho Joaquim, a quem 

deixou todas as suas propriedades, deixando apenas quantias monetárias aos seus 

restantes filhos. 

 

 

Materiais adicionais: Deve-se ver: 

 CASTELO BRANCO, José Barbosa Canaes de Figueiredo de - Árvores de 

costados das Famílias nobres dos Reinos de Portugal e Algarves e domínios 

Ultramarinos. Lisboa : Impressão Régia, 1831, tomo II, parte 1. 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/26829/rodrigo-

pereira-sotto-mayor-e-menezes/> (consultado a 10-03-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-001-0006 fl.105 

(Registo de batismo) 
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 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de óbitos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-003-0016 fl.14 v. 

(Registo de óbito) 

 Arquivo Nacional da Torre do Tombo- Fundo Registo Geral das Mercês: 

PT/TT/RGM/H/0044/238209 (Alvará de Fidalgo Cavaleiro) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CC/FSMMS/CC/AAQVL.00001 

PT/CC/FSMMS/CC/AAQVL- D00003 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00027 

PT/CCB/FSMMS/CC/MESM- D00001 

PT/CCB/FSMMS- DC.00041 

PT/CCB/FSMMS- DC00005 

PT/CCB/FSMMS- DC00006 

PT/CCB/FSMMS- DC00010 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 

PT/CCB/FSMMS- DC00014 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPS- D00001 

Data: 1862-03-15 

Título: Emprazamento feito a Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e sua mulher 

Rosa Clara Pinto Soares de Moura 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Emprazamento feito entre Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

e sua mulher Rosa Clara Soares de Moura e Menezes a António José Viera e sua mulher 

Maria Clara da Silva, moradores no lugar de Bairros (Paço de Sousa), de uma devesa, 

denominada “d´Avalia”, pertença da Quinta Cima Vila, situada em Paço de Sousa, de 

pertença dos primeiros. Existe a indicação de que este prazo foi remido. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00002 

Data: 1845-06-06 

Título: Declaração de troca feita por Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de troca de propriedades feita entre Maria Joaquina, 

viúva, e Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes, onde a primeira troca a sua sorte do 

mato situada no “monte de Rebordelo” pela sorte do segundo no “monte dos 

Carvalhidos”. 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00003 

Data: 1858-02-23 

Título: Prazo feito por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e mulher Clara Rosa 

Soares de Moura 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel  

Âmbito e conteúdo: Prazo feito em três vidas feito por Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes e mulher Clara Rosa Soares de Moura a Manuel Pais Neto de uma sorte de 

mato no monte de "Avalle" junto ao lugar de "Nalles" em Paço de Sousa. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00004 

Data: 1855-02-23 

Título: Contrato de ajustamento de por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de ajustamento relativamente a uma compra que foi feita 

por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes a António de Sousa, do lugar da Quintã, em 

Bustelo (Penafiel), em que o primeiro compra todas as terras e bens do segundo, a 

exceção de duas sortes. 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00005 

Data: 1873-05-20 

Título: Declaração de venda onde são assinantes Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes e Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes  

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de venda de Augusto Soares de Moura, de Meinedo, 

com Joaquim de Sousa Couto e mulher Ana Joaquina do lugar de “Baroquinho” 

(Milhundos), onde Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes são assinantes. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 



460 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00006 

Data: 1824-03-30 

Título: Declaração de aforamento feita por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e 

Rosa Clara Pinto Coelho Soares de Moura 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de aforamento de um pedaço terra que situada na 

feitoria nas “quebradas da Pedreira”, feito a Manuel José Ribeiro da Silva e mulher 

Justina Rosa por Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes e mulher Rosa Clara de 

Coelho Pinto Soares de Moura. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00007 

Data: 1871 

Título: Declaração de aforamento feita por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e 

Rosa Clara Pinto Coelho Soares de Moura 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de aforamento feito por Rodrigo Pereira de Menezes e 

sua mulher Rosa Clara Soares de Moura e Menezes a António de Sousa e mulher Maria 

Rosa de umas casas e eido no lugar de Cabanelas. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 

Notas à data: A data apenas contempla o ano pois o documento não a refere, vindo a 

referência de 1871 da data do selo que neste documento se encontra. 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00008 

Data: 1872-01-30 

Título: Recibo de contribuição de registo por título oneroso de Rodrigo Pereira de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Recibo de contribuição de registo por título oneroso de Rodrigo 

Pereira de Sottomayor e Menezes devido a uma compra que fez a António de Sousa e 

sua mulher. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00009 

Data: 1856-12-26 

Título: Declaração de renunciação de foro feita a Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de renunciação de foro feita por António do Couto, do 

lugar e freguesia de Bustelo, do prazo do couto de Bustelo cujo direito de raiz é de 

Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00010 

Data: 1867-05-06 

Título: Paga feita a Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Paga de Sebastião de Barros Pereira da Costa a Rodrigo Pereira 

Menezes, seu cunhado, que se fez representar por um mandatário, sendo ele Agostinho 

da Rocha Bessa, por custas da tutela por parte do segundo do filho do primeiro de nome 

Bruno Teixeira de Lencastre e Menezes. 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00011 

Data: 1848-07-31 

Título: Declaração de troca feita por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e sua 

mulher Rosa Clara Pinto Coelho Soares de Moura 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de troca de terras entre Rodrigo Pereira de Menezes e 

sua mulher Rosa Clara Pinto Coelho Soares de Moura com  António Augusto da Silva 

Moreira e sua mulher Ana Cândida Soares, da Casa da Ramada (Meinedo), trocando os 

primeiros o campo do Covelo e a mata junta a este, e a sorte das Lages, pertença da 

quinta de Cabanelas, e pelos segundos trocam o seu “lameiro do Paúlo", uma sorte de 

mato que vem do lugar de Cabanelas até ao do Souto do Rei e um pedaço de terreno 

com pinheiros, sendo todas as propriedades situadas na freguesia de Bustelo. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00012 

Data: 1878-10-29 

Título: Declaração de aforamento feito por Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de aforamento feita por Vitorino de Barros e mulher, 

residentes na quinta de Sá, de S. Vicente de Boim, que tomaram por aforamento de 

Rodrigo Pereira Sottomayor Menezes e mulher Rosa Clara Soares de Moura dois 

pedaços de sorte de mato. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00013 

Data: 1867-05-15 

Título: Declaração de arrendamento de Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e sua 

mulher Rosa Clara Pinto Coelho Soares de Moura 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de arrendamento por 3 anos feito por Rodrigo Pereira 

Sottomayor e Menezes e sua mulher Rosa Clara Soares de Moura a José e sua mulher, 

do lugar de Bairros na freguesia de Paços de Sousa, de uma fazenda que foi de Custódio 

Rodrigues Moreira, e de um lameiro, denominado “lameiro do Ribeiro”, de uma leira e 

ainda outra terra, sendo a renda paga na casa da quinta de Cima de Vila, situada em 

Paço de Sousa. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 

Notas gerais: Encontra-se escrito a lápis no canto superior esquerdo. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00014 

Data: 1861-01-07 

Título: Declaração de aforamento feito por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de aforamento feita por António José Alves e sua 

mulher Delfina Rosa, do lugar do Cruzeiro (Nespereira), que tomam por aforamento a 

Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e mulher Rosa Clara Pinto Soares de Moura de 

uma sorte de mato, denominada “sorte do Outeiro”, no lugar do Cruzeiro (Nespereira). 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00015 

Data: 1841-12-04 

Título: Declaração de compra feita a Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de compra que faz António Pereira de Malta Lodares e 

mulher Joana Gertrudes dos Santos, do lugar de Cabanelas, a Rodrigo Pereira de 

Menezes Sottomayor de um bocado de terra do monte pegado a um olival que os 

primeiros detêm nesse mesmo local. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00016 

Data: 1862-11-05 

Título: Declaração de aforamento feita por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e 

mulher Roa Clara Pinto Soares de Moura 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de aforamento feita por Rodrigo Pereira de Menezes e 

mulher Rosa Clara Soares de Moura a Manuel da Cunha e Justina Rosa, do lugar de 

[Freieia] (Bustelo) de um pedaço de terra no situado perto do moinho de Alvarões. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00017 

Data: 1859-06-10 

Título: Certidão sobre teor de inventário pedida por Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão pedida por Rodrigo Pereira de Menezes Sottomayor 

sobre o teor da petição, termo e despacho da aceitação da herança que fez o conde de 

Vila Pouca aquando da morte de Luís José Alexandre, visconde de Balsemão. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00018 

Data: 1854-01-16 

Título: Carta de remissão de foro feito por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de remissão de foro outorgada por D. Fernando, rei regente 

de Portugal, ligada aos foros de umas casas no lugar da Senhora d´Ajuda, freguesia de 

Penafiel, sendo feita remissão de 349 réis por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes.  

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00019 

Data: 1854-01-19 

Título: Carta de remissão de foro feito por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de remissão de foro outorgada por D. Fernando, rei regente 

de Portugal, ligada a um foro já remido situado na freguesia de Bustelo (Penafiel), 

sendo feita remissão desse foro feita por 479 réis por Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00020 

Datas extremas: 1843-05-07/1847-08-31 

Título: Contratos de compra e venda feitos por Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio + 7 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento composto por quatro declarações de venda, assim 

como um contrato de compra de Rodrigo Pereira de Menezes, existindo ainda dois 

recibos anexos referentes à inscrição das propriedades compradas. 

Uma das declarações de venda é feita por António de Sousa, viúvo, do lugar de Quintã 

na freguesia de Bustelo (Penafiel), a Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes de uma 

sorte de mato, denominada de “sorte de Vila Verde”. Esta tem um recibo anexo sobre o 

pagamento feito por Rodrigo Menezes desta terra, para proceder à sua inscrição. 

A segunda declaração de venda é feia por pelo já referido António de Sousa a Rodrigo 

Pereira de Menezes, sendo comprado pelo segundo uma sorte de mato, chamada “sorte 

das Quebradas”, situada na freguesia de Bustelo (Penafiel), existindo também o recibo 

do pagamento sobre a sua inscrição, pago por Rodrigo Menezes. 

Outra declaração refere-se a uma venda de Rodrigo Pereira de Menezes à Fazenda 

Nacional, vendendo a sorte que havia comprado a António de Sousa, pelo mesmo preço 

que lha havia comprado. 

Existe uma escritura de compra feita por Rodrigo Pereira de Menezes celebrada com o 

referido António de Sousa de uma benfeitoria que o segundo trazia. 

Existe ainda uma declaração de uma compra do uso e direito de água por um período de 

tempo, sendo esta compra feita a António de Sousa. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00021 

Data: 1868-01-19 

Título: Testamento de Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Testamento de Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes, onde este 

refere as missas que devem ser celebradas por sua alma e de outros que ele refere, o que 

deixa de missas de esmolas, instituindo ainda como seus herdeiros os seus quatro filhos 

com  Rosa Clara Pinto de Moura, deixando no entanto ao filho Joaquim Pereira 

Sottomayor e Menezes todas as suas casas e bens, deixando apenas quantias monetárias 

aos outros filhos, assim como a obrigação de Joaquim lhe satisfazer as legítimas 

paternas. Contém ainda o auto de abertura do testamento. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00022 

Data: 1848-08-02 

Título: Carta de mercê de fidalgo da Casa Real outorgada a Rodrigo Pereira 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; pergaminho 

Âmbito e conteúdo: Carta de mercê de D. Maria II passada a Rodrigo Pereira 

Sottomayor e Menezes declarando-o com o mesmo foro de fidalgo cavaleiro, tal o como 

seu pai era fidalgo da Casa Real, tendo este direito a 1600 réis de moradia por mês e um 

alqueire de cevada por dia. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00023 

Data: 1860-05-02 

Título: Carta de mercê declarando como moço fidalgo da Casa Real a Rodrigo Pereira 

de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; pergaminho 

Âmbito e conteúdo: Carta de mercê declarando como moço fidalgo da Casa Real a 

Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes, como todas as isenções e todas as 

prerrogativas a esta titulação acarretadas. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00024 

Data: 1860-05-02 

Título: Carta de mercê nomeando Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes como moço 

fidalgo da Casa Real  

Dimensão e suporte: 1 bifólio; pergaminho 

Âmbito e conteúdo: Carta de mercê outorgada a Rodrigo Pereira Sottomayor e 

Menezes declarando-o como moço fidalgo, tal o como seu pai era fidalgo da Casa Real, 

tendo este direito a 1000 réis de moradia por mês e um alqueire de cevada por dia. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00025 

Data: 1841-07-31 

Título: Certidão sobre o teor do auto de partilha que se fez por óbito de Joaquim Pereira 

de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão passada por António José do Rosário Braga, escrivão 

vitalício do juízo de paz e órfãos no círculo orfanológico de Bustelo, requerida por 

Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes sobre o teor do auto de partilha que se fez 

por óbito de Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, seu pai, sendo o teor deste 

extraído do inventário que se procedeu por falecimento de Joaquim Menezes, fazendo a 

transcrição do seu conteúdo. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00025 

Datas extremas: 1842-02-21/ 1842-07-27 

Título: Sentença civil de título e posse de Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 17 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Sentença civil de título e posse passada a favor de Rodrigo Pereira 

Sottomayor e Menezes, tendo sido retirada do inventário a que se procedeu por morte de 

Ana Rita de Jesus, onde se refere que Rodrigo Menezes arrematou um prédio na zona 

do largo da Nossa Senhora da Ajuda, na cidade de Penafiel, que era de Ana Rita de 

Jesus. 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM1 

Datas extremas: 1779-10-13/1844-12-25 

Título: Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 bifólios+ 1 fólio; papel 

História Biográfica: Rodrigo Pereira Sottomayor e Meneses nasceu a 23 setembro de 

1781 na paróquia de Bustelo (Penafiel) onde foi batizado a 26 de setembro do já referido 

ano, teve como seus padrinhos o abade António Pereira de Menezes, abade de Vila Cova, 

e Maria Prospera de Menezes. 

 Filho de Bento Rodrigo Pereira de Menezes Sottomayor (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPMS), senhor da Cabanelas, Carvalhal e Eiras, e de Clara Rosa 

Benedita Pacheco Barbosa (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB). 

 Neto pelo lado paterno de António Afonso Pereira da Silva Sottomayor e Menezes 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSSM) e de Clidónia Rosa Maria Barbosa da Silva e 

Magalhães e pelo lado materno de José Pacheco Nunes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/JPN) e Maria de Santa Clara Barbosa. 

 Teve 15 irmãos, sendo que temos conhecimento do nome de 14 deles, sendo eles: 

António Pereira de Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/APM); João Pereira de Menezes 

Sottomayor; Joaquim Pereira de Sottomayor Meneses (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM) 

que foi Senhor das Casas de Cabanelas, do Carvalhal Eiras e de Amolar; Gonçalo Pereira; 

Bento Pereira; Ana Augusta Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/AASM); 

Luísa; José Pereira; Maria; Rodrigo Pereira; Francisco; Joaquim e Maria Engrácia 

Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/MRSM). 

 Não casou, pois, seguiu a vida eclesiástica sendo frei professo na ordem e S. Bento 

e abade de Nespereira (Lousada). Foi também fidalgo da Casa Real, tendo como 

recebimento 1600 réis por mês de moradia e um alqueire de cevada por dia.  

 Não existem, no entanto, dados à cerca do seu óbito, porém nunca será anterior a 

25 dezembro 1844, visto existir documentação relativa a si até esta data. 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/460691/rodrigo-

pereira-de-sotto-mayor-e-menezes/> 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-001-0005 fl.6 v. 

(Registo de batismo) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS- DC.00041 

Notas gerais: À sigla que representa esta secção segue-se um número 1 porque existem 

dois outros indivíduos com o mesmo nome, e não sendo possível encontrar mais um nome 

que fizesse essa distinção utilizamos números. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM1- D00001 

Data: 1844-12-25 

Título: Declaração de aforamento de Rodrigo Pereira de Menezes Sottomayor 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração pela qual Rodrigo Pereira de Menezes Sottomayor, 

abade de Nespereira, informa que afora a António Carvalho e mulher Joaquina Moreira 

de [Teixeira] Isabel, um pedaço de terra inculta, que serve de pedreira, situada no lugar 

do Vale na freguesia de Nespereira. 

Idioma: Português 
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DS  

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM1- D00002 

Data: 1779-10-13 

Título: Contrato de ajustamento amigável praticado de Rodrigo Pereira Sottomayor 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de ajustamento amigável praticado entre José Ferraz e 

Rodrigo Pereira Sottomayor Menezes sobre a água que o primeiro tirou de um poço que 

era utilizada pelo segundo, ou pelos caseiros deste, desviando-a das "hortas do Ribeiro" 

onde era utilizada essa água. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Mau 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM1- D00003 

Data: 1803-07-23 

Título: Carta de mercê declarando como fidalgo cavaleiro Rodrigo Pereira de Sottomayor 

e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de mercê de D. João, príncipe regente de Portugal, a Rodrigo 

Pereira de Sottomayor e Menezes tornando-o fidalgo cavaleiro com assento no livro das 

matrículas da Casa Real e com recebimento de 1600 réis por mês de moradia e um 

alqueire de cevada por dia. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2 

Data: 1921-05-14 

Título: Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

História Biográfica: Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes nasceu a 26 de outubro 

de 1881, na paróquia de Bustelo (Penafiel) onde foi batizado a 2 de novembro desse ano 

tendo como padrinhos António Afonso Pereira de Menezes e Alcina Ferreira Neto de 

Meireles Freire (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF). 

 Filho de Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1) senhor de Cabanelas, e de Silvana Ferreira Neto de 

Meireles Freire (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF). 

 Neto pelo lado paterno de Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM) e Rosa Clara Pinto Coelho Soares de Moura (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM) e pelo lado materno de José Joaquim Ferreira Neto 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN) senhor da Casa de Rosende, e de Maria Cristiana de 

Meireles Freire (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF). 

 Irmão de Maria Augusta Ferreira Neto de Sotomaior e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM) e de José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM), que sucedeu na Casa de Cabanelas ao pai de ambos. 

 Casou a 10 de setembro de 1906, com Laura Cândida Soares de Moura sabendo 

nós que não se realizou em Bustelo, visto não existir assento de casamento para a data 

neste local.  Com esta teve 5 filhos, sendo estes Alcina Pereira de Sottomayor e Menezes, 

Maria Cândida Pereira de Sottomayor e Menezes, Engrácia Pereira de Sottomayor e 

Menezes, Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes e José Pereira Sottomayor e 

Meneses. 

 No seu assento de nascimento são referidos dados sobre o seu óbito, no entanto 

são impercetíveis à leitura.  
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/26879/rodrigo-

pereira-de-sotomaior-e-menezes/> (consultado a 02-04-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de baptismos: PT/ADPRT/PRQ/PPNF03/001/0018 fl.22 e 22v. 

(Registo de batismo) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF.00009 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00013 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- SR034 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00005 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00048 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00006 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00007 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00008 
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PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00009 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00010 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 

Notas gerais: À sigla que representa esta secção segue-se um número 2 porque existem 

dois outros indivíduos com o mesmo nome, e não sendo possível encontrar mais um nome 

que fizesse essa distinção utilizamos números. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2- D00001 

Data: 1921-05-14 

Título: Certidão sobre processo de liquidação de contribuição de Rodrigo Pereira 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão sobre o processo de liquidação de contribuição de imposto 

por título garantido por óbito de Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire pago pelo seu 

filho, e seu co-herdeiro, Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes, em conjunto com os 

outros irmãos, enumerando alguns dos bens. Esta certidão foi requerida por Joaquim de 

Freitas Cardoso, solicitador, e passada por Justino Barbosa da Costa Guimarães, 

aspirante, da repartição das finanças de Penafiel 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM 

Datas extremas: 1878-04-13/1889-08-19 

Título: Rosa Clara Pinto Coelho Soares de Moura 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

História Biográfica: Rosa Clara Pinto Coelho Soares de Moura terá nascido ainda no 

primeiro quartel do século XIX, não tendo nós informação sobre a data exata, sendo 

provável que tenha nascido na paróquia de Meinedo (Lousada), visto os seus pais serem 

da Casa da Lama que se situa nessa freguesia. 

 Filha de António Pinto Coelho Soares de Moura, que foi senhor da Casa da 

Lama em Meinedo, e de Rosa Clara da Costa Monteiro Taveira Brandão. 

 Neta pelo lado paterno de Manuel Joaquim Pinto Coelho de Moura e de Joana 

Luísa de São José Soares da Silva Moreira e pelo lado materno de Manuel António 

Monteiro de Carvalho Pinto Brandão e de Clara Maria Costa de Oliveira e Taveira. 

 Teve dois irmãos sendo eles Francisco Soares de Moura e António Manuel Pinto 

Coelho Soares de Moura, tendo este casado com Ana de Menezes e Lencastre (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/AML), que é descendente da Casa de Cabanelas. 

 Casou a 11 de abril de 1842 com Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM), senhor da Casa de Cabanelas, das Eiras, do 

Carvalhal e de Amolar, de quem ficou viúva em 1874 e com quem teve quatro filhos 

sendo eles Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1), que sucedeu ao pai na Casa de Cabanelas, Margarida 

Pereira de Sotomaior e Menezes, António Afonso Pereira Sottomayor de Lencastre e 

Menezes e Luís Pereira de Lencastre e Menezes. 

 Rosa Clara tem descendência na Casa da Lama. Esta casa situa-se na freguesia 

de Meinedo, concelho de Lousada, ostentando os seus elementos o apelido Soares de 

Moura. Esta casa de planta quadrangular tem anexa a si uma capela de invocação a 

Santa Ana datada do ano de 1770. A primitiva Casa da Lama tem a sua construção no 

séc. XVII, na Lama Velha, ficando esta cerca de meio quilometro da atual Casa da 
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Lama, cujo edifício pode ser datado entre o século XVII e XVIII. No lintel de uma 

janela de um dos quartos pode ver-se uma inscrição: 1717. 

 Morreu em 1905 já viúva e com o seu filho Joaquim à frente da Casa de 

Cabanelas. 

 Não encontramos mais dados que nos fornecessem datas referentes ao 

nascimento e óbito com mais exatidão. 

 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/26830/rosa-

clara-pinto-coelho-soares-de-moura/> (consultado a 14-04-2018) 

Para mais dados e bibliografia sobre a Casa da Lama veja-se: 

 Disponível em: <https://arteepatrimonio.blogs.sapo.pt/42119.html> (visitado a 

30-05-2018) 
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Idioma: Português 

 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00001 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- 00003 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00006 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00007 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00011 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00012 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00013 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00014 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM- D00016 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00027 

PT/CCB/FSMMS- DC00005 

PT/CCB/FSMMS- DC00006 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 

PT/CCB/FSMMS- DC00041 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPSM- D00001 

Data: 1878-04-13 

Título: Escritura amigável de partilhas de bens de Rosa Clara Pinto Soares de Moura 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura amigável de partilhas de bens feita entre Rosa Clara 

Soares de Moura e Menezes, viúva, e os seus filhos Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes, Margarida Augusta Lencastre e Menezes e seu marido Manuel Monteiro de 

Carvalho Brandão, da cada da Pousada (Amarante), António Afonso Pereira de 

Menezes e mulher Adelaide Sofia Soares de Moura, residentes em Coimbra, e Luís 

Pereira Lencastre Sottomayor e Menezes, fazendo também partilhas estes entre si. Esta 

partilha acontece após a morte de Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes, marido da 

primeira e pai dos segundos outorgantes aqui envolvidos, sendo os bens da herança 

deste que se partilham. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPSM- D00002 

Data: 1889-08-19 

Título: Paga de 12 mil réis feita por Rosa Clara Pinto Soares de Moura 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Paga de 12000$000 que faz Rosa Clara Pinto Soares de Moura, 

viúva, a seu filho Joaquim pereira Sottomayor e Menezes, senhor de Cabanelas, devido 

à divida que esta tinha de solver pela escritura de partilha de bens do seu marido, 

Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes, senhor de Cabanelas, que fez com os seus 

filhos. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 

Datas extremas:1910-10-20/ 1925-12-23 

Título: Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 3 cadernos+ 1 processo+ 25 bifólios+ 16 fólios; papel e tecido 

História Biográfica: Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire nasceu a 21 de julho de 

1848 na freguesia de S. Pedro de Raimonda (Paços de Ferreira), sendo batizada nesse 

mesmo local no dia 22 de julho de 1848, tendo como padrinhos Joaquim José Coelho de 

Meireles, pároco e seu tio, e Ana Emídia Meireles Freire. 

 Filha de José Joaquim Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN), senhor da 

Casa de Rosende, e Maria Cristiana de Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF). 

 Silvana teve como avós paternos José Ferreira Neto Leão Rosende e (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR) e de Maria Joaquina Coelho Rodrigues Camelo (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/MJCRC), e pelo lado materno foram seus avós José Patrício de 

Meireles Freire (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF/JPMF) e Matilde Rosa Coelho de 

Meireles. 

 Teve 3 irmãos provenientes do casamento dos pais, José Ferreira Neto de Meireles 

Freire, que morreu novo e sem sucessão, Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF), que sucedeu na Casa de Rosende a seu pai, e Alcina 

Ferreira Neto de Meireles Freire (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF). 

 Casou a 22 de julho de 1879 na freguesia de S. Pedro de Raimonda com Joaquim 

Pereira Sottomayor e Menezes, senhor de Cabanelas, (PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1), 

indo, após este matrimónio habitar a casa de seu marido. Com o seu marido teve 3 filhos, 

José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM), que 

sucedeu ao pai na Casa de Cabanelas, Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor e 

Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM) e Rodrigo Pereira de Sottomayor e 

Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2). 



496 

 

 Morreu a 28 de junho de 1919 na Casa de Cabanelas, em Bustelo, deixando como 

herdeiros os seus 3 filhos. 

 

 

Materiais adicionais: Deve-se consultar: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/142093/silvana-

ferreira-neto-de-meireles-freire/> (consultado a 12-04-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-001-0005 fl.145 

(Registo de batismo) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPSM- D00001 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00001 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- DC00008 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00019 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00024 
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PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00027 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00035 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00048 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00028 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00029 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00030 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00031 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00032 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00033 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00034 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- D00035 

PT/CCB/FSMMS- DC.00041 

PT/CCB/FSMMS- DC.00039 

PT/CCB/FSMMS- DC00002 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 

Notas gerais: Apesar de ser descendente da Casa de Rosende veio a casar-se com 

Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, senhor da Casa de Cabanelas, o que levou a que 

se mudasse para a casa de seu marido, sendo a sua ação maioritariamente desenrolada 

nesta, assim como a sua produção documental, daí ser enquadrada no subsistema Casa de 

Cabanelas e não no referente à Casa de Rosende. 

 



498 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00001 

Data: 1916-04-17 

Título: Letra de câmbio de Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Letra de câmbio de 500 escudos que faz Silvana Ferreira Neto de 

Meireles Freire a Bruno Teixeira de Lencastre. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00002 

Data: 1909-05-03 

Título: Fragmento de certidão sobre um aforamento de Silvana Ferreira Neto de Meireles 

Freire 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Fragmento de uma possível certidão, faltando as primeiras duas 

páginas, visto o bifólio se encontrar numerado com o número 3 e 4. Neste fragmento há 

referência sobre uma procuração feita por Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire a seu 

marido Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, senhor de Cabanelas, para este a 

representar numa escritura de aforamento de um terreno localizado na “bouça da Quintã”, 

no lugar de Barreiros, freguesia de Bustelo (Penafiel). 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00003 

Data: 1925-12-23 

Título: Certidão cumprimento de legados pios deixado por Silvana Ferreira Neto 

Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão em que Joaquim Cardoso, casado e solicitador, refere que 

deu cumprimento aos legados pios deixados por Silvana Ferreira Neto Meireles Freire 

referentes aos anos de 1923, 1924 e 1925. 

Idioma: Português 

Notas gerais: Temos apenas parte deste documento, existindo só o fólio 3 e 4. 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- DC00004 

Datas extremas: 1913-02-08/ 1913-03-27 

Título: Traslado de escritura de reconhecimentos de foreiros e certidão sobre transmissão 

de bens de Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 8 bifólios+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Este documento agrega um traslado de escritura de reconhecimento 

de foreiros feito por Joaquim Gomes Pinto e mulher Maria Dionísia de Sousa e Francisco 

da Silva e sua mulher Gracinda Lopes, todos da freguesia de Duas Igrejas (Penafiel) a 

Silvana Ferreira Neto Meireles Freire, esta representada pelo procurador António José 

Ribeiro. Neste elencam-se os bens que aqui são discutidos. 

O outro documento agregado é uma certidão sobre os registos de foros, elencando-os e 

fazendo uma descrição destes. 

Idioma: Português 

Notas gerais: Os dois documentos foram cozidos anexando-os assim um ao outro. 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- DC00005 

Datas extremas: 1911-01-12/ 1921-10-19 

Título: Testamento e certidões de cumprimento de legados pios de Silvana Ferreira Neto 

de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 5 fólios + 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento que se encontra agregado composto pelo testamento de 

Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire (12 janeiro 1911), onde esta refere o local onde 

quer ser enterrada, as missas por alma, sua e de outros, que pretende que sejam rezadas e 

explica a distribuição dos seus bens, indo a grande maioria para os seus três filhos. Junta 

ainda a aprovação e a declaração da abertura do testamento (28 junho 1919).  

Existem quatro alvarás de quitação e cumprimento dos legados pios deixados por Silvana 

Ferreira Neto Meireles Freire, sendo estes feitos por Armando Barbosa, António Maria 

Viera Ramos, Santa Casa da Misericórdia de Penafiel e Álvaro Ribeiro Cerqueira. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- DC00006 

Data: 1910-10-20 

Título: Traslado de escritura de venda e certidão inscrição predial feita a Silvana Ferreira 

Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 2 bifólios + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Traslado de escritura de venda que faz a junta de paróquia de Bustelo 

a Silvana Ferreira Neto Meireles Freire de 22 metros quadrados de terreno no cemitério, 

tendo anexo um certificado sobre a inscrição predial desse bem no registo hipotecário de 

Penafiel em nome da dita Silvana. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- DC00007 

Datas extremas: 1914-12-31/ 1915-01-05 

Título: Escritura de reconhecimento de foro e de compra e certidão de inscrição de bens 

feito a Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fazem José Pereira da Costa, negociante, e 

suas irmãs Maria e Matilde Pereira da Costa, solteiras, maiores, proprietárias do lugar do 

Talho, e de reconhecimento de foro que faz Ana Vitorino, viúva, proprietária do lugar de 

Aguieira (Gondalães), a Silvana Ferreira Neto Meireles Freire, representada pelo 

procurador António José Ribeiro, viúvo, morador na rua Araújo e Silva da cidade de 

Penafiel, solicitador encartado, de  umas casas com quintal no lugar do Talho 

(Gondalães). Anexo esta um certificado em que reconhece o foro da dita propriedade 

como sendo de Silvana Ferreira Neto. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- DC00008 

Datas extremas: 1877-12-20/ 1912-04-16 

Título: Foros de Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 7 bifólios + 4 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento composto que congrega uma lista onde Silvana Ferreira 

Neto Meireles Freire enumerou seis foros documentados, mencionando a que bem se 

refere, e o rendimento deste. Existe uma pública-forma de uma renovação de prazo que 

fez José Patrício Meireles Freire, avô da referida Silvana, de propriedades referentes à 

Quinta do Pinheiro, situada em Duas Igrejas (Penafiel), sendo feita a renovação de prazo 

a José Sousa e sua mulher Maria Soares, moradores no lugar do Pinheiro em Duas Igrejas 

(Penafiel). 

Juntam-se ainda duas certidões pedidas por António José Ribeiro, da cidade de Penafiel, 

em que este requere que lhe enumerem os bens descritos e a situação em que se 

encontram, em nome e Francisco da Silva, numa das certidões, e a outra em nome de 

Narciso Dionísio de Sousa, existindo o rol desses bens. 

Existem, por fim, uma certidão pedida por José Joaquim Ferreira Neto, pai de Silvana, 

para que lhe passem o teor de um processo civil de libelo movido por Maria Adelaide 

Pinto Peixoto, de Lisboa, contra Joaquim Pinto de Barros, da freguesia de Nevogilde 

(Lousada) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF/JPMF 

Notas gerais: As quatro certidões encontram-se dentro de um bifólio denominado foros 

de Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00009 

Data: 1920-06-28 

Título: Traslado de partilha da herança de Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Traslado de partilha da herança feita por Silvana Ferreira Neto de 

Meireles Freire onde esta refere a divisão de bens, descrevendo-os, pelos seus três filhos, 

sendo sobretudo bens imóveis, constando no fim a nota de abertura. Tem anexo um 

certificado passado por Francisco Manuel Rodrigues Pinto Brandão, conservador do 

registo hipotecário da comarca de Penafiel, sobre bens inscritos em nome de Maria 

Augusta Ferreira Neto Sottomayor e Menezes. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM 

Notas gerais: Existe um documento cujo conteúdo é igual a este, exceto a certidão que 

neste se encontra anexa no final, pelo que este segundo exemplar levará a mesma cota. 

Ambos os documentos se encontram escritos e sublinhados. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00010 

Data: 1907-10-04 

Título: Procuração de Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Procuração de Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire declarando 

como seu procurador o seu marido Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes para este a 

representar num contrato de divisão de água feito com Luís Barbosa Leão e sua mulher 

do lugar d´Além, freguesia de Cête. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00011 

Data: 1911-01-11 

Título: Título de arrendamento de Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Título de arrendamento feito por Silvana Ferreira Neto de Meireles 

Freire a Delfina de Sousa, da freguesia de Sanfins, de um prédio destinado à habitação no 

lugar da Torre em Sanfins (Paços de Ferreira). 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00012 

Data: 1911-01-11 

Título: Título de arrendamento de Silvana Ferreira Neto Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Título de arrendamento de Silvana Ferreira Neto Meireles Freire 

feito a Rosa Ferreira de Matos, viúva jornaleira, de Sanfins (Paços de Ferreira) de um 

prédio para habitação no lugar da Torre. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- DC00013 

Data: 1911-04-27 

Título: Processo de realização de obras de Silvana Ferreira Neto Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel e tecido 

Âmbito e conteúdo: Processo de realização de obras composto por alvará de licença 

outorgado a Silvana Ferreira Neto para que esta proceda à construção de um muro na sua 

propriedade em Novelas (Penafiel), tendo esta uma planta anexa. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00014 

Data: 1915-04-10 

Título: Alvará de licença de construção de Silvana Ferreira Neto Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Alvará de licença de construção passado a Silvana Ferreira Neto 

Meireles Freire para esta reparar um prédio situado na margem direita do rio Sousa em 

Bustelo (Penafiel). 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00015 

Data: 1907-07-05 

Título: Certidão sobre uma escritura de doação que fez José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 2 bifólios+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão sobre uma doação, passada pelo notário do julgado de 

Paços de Ferreira Aprígio Augusto Leão, sendo esta feita por José Joaquim Ferreira Neto 

e mulher Maria Cristiana de Meireles Freire às suas filhas Silvana Ferreira Neto de 

Meireles Freire, Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire e Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire. 

Idioma: Português 

Notas gerais: O documento foi colocado nesta secção pois estão sublinhados os bens que 

foram doados a Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire, o que torna plausível que fosse 

esta quem manteve este documento. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00016 

Data: s/d 

Título: Promessa de Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire a São Sebastião 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Promessa que fez Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire a São 

Sebastião referindo que lhe mandaria fazer uma festa se este atendesse às suas preces para 

que os seus filhos não fossem destacados para a guerra e não perdessem nenhum dos seus 

bens. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não possui indicação de data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00017 

Data: 1910-10-10 

Título: Avaliação das quintas pertencentes a Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Caderno com a avaliação das quintas pertencentes a Silvana Ferreira 

Neto de Meireles Freire, sendo enumeradas as propriedades assim como o seu rendimento 

e denominação. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/TMMSM 

Datas extremas:1709-04-28/ 1716-04-26 

Título: Teresa Maria Mendes da Silva e Magalhães 

Dimensão e suporte: 19 bifólios + 2 fólios; papel 

História Biográfica: Teresa Maria da Silva Mendes e Magalhães nasceu a 23 de 

setembro de 1680 na paróquia de Bustelo (Penafiel), sendo batizada dois dias depois 

tendo como padrinho Manuel Gaspar. 

 Filha de António Mendes da Silva e de Maria Rebelo de Magalhães, neta pelo 

lado paterno de António Mendes da Silva e Francisca Manuel e pelo lado materno de 

Francisco Magalhães Soares e de Maria Rebelo Matos (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/MRM). Não lhe conhecemos irmãos. 

 Casou a 27 de abril de 1704 na paróquia de Bustelo (Penafiel) com Cosme Luís 

de Campos, senhora da Casa das Eiras sendo que do casamento entre estes resultou uma 

filha de nome Clidónia Rosa Maria Barbosa da Silva de Magalhães. 

 Foi a primeira pessoa que conhecemos como senhora de Cabanelas. 

 Cosme Luís de Campos nasceu a 24 de janeiro de 1676 em São Martinho de 

Recezinhos (Penafiel), sendo batizado no dia seguinte no mesmo local, tendo como 

padrinhos João Moreira e sua mulher Maria. 

 Filho de Luís de Campos e Maria Moreira foi neto pelo lado paterno de Gaspar 

Luís e de Maria de Campos e pelo lado materno de Gaspar Moreira e de Maria Dias. 

 Teve 9 irmãos nomeadamente Manuel, Luísa, Angélica, Maria, Isabel, José, 

Manuel, Gregório e ainda outro do qual sabemos da sua existência, mas não o seu nome. 

 Foi senhor da Casa das Eiras, localizada na freguesia de Meinedo, onde ainda 

existe uma casa com uma capela próxima localizada no lugar das Eiras que poderá 

corresponder a esta Casa das Eiras, sendo que não se sabe muito desta casa em particular. 

Foi, pelo casamento, senhor da Casa de Cabanelas. 

 Não existem dados para a data do seu óbito. 

 



516 

 

 

 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de São Martinho de Recezinhos, 

Penafiel: Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF33-001-0002 

fl.18 (Registo de batismo de Cosme Luís Campos) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de casamentos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-001-0002 fl.39 

(Registo de batismo de Teresa Maria) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-002-0003 fl.405 v. 

(Registo de casamento) 

 Perfis no FamilySeach- Disponível em: 

<https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:94RZ-NVG> (visitado a 13-03-

2018) 

 Perfil no Geneall de Cosme Luís de Campos- Disponível em: 

https://geneall.net/pt/nome/473445/cosme-luis-de-campos/ (visitado a 13-03-

2018) 

 Perfil no Geneall de Teresa Maria- Disponível em: 

https://geneall.net/pt/nome/473446/teresa-maria-da-silva-mendes/ (visitado a 13-

03-2018) 
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 CASTELO BRANCO, José Barbosa Canaes de Figueiredo de - Árvores de 

costados das Famílias nobres dos Reinos de Portugal e Algarves e domínios 

Ultramarinos. Lisboa : Impressão Régia, 1831, tomo II, parte 1.. 

Idioma: Português 

Notas gerais: A documentação existente nesta secção é de produção conjunta do casal 

Cosme Luís de Campos e Teresa Maria Mendes da Silva e Magalhães, sendo que a sigla 

dada à são as iniciais dos nomes de Teresa visto esta ter sido a primeira senhora de 

Cabanelas de que temos conhecimento. 

O texto composto no campo referente à história biográfica é respeitante aos dois 

indivíduos.
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/TMMSM- D00001 

Data: 1709-04-28 

Título: Emprazamento feito por Teresa Maria Mendes da Silva e Magalhães e Cosme 

Luís de Campos 

Dimensão e suporte: 11 bifólios+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Emprazamento de três vidas feitos pelo mosteiro de S. Miguel de 

Bustelo a Teresa Maria Mendes da Silva e Magalhães e Cosme Luís de Campos, sendo o 

bem emprazado a quinta de Baixo e a quinta de Cima, do lugar de Cabanelas, em Bustelo 

(Penafiel). 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CC/TMMSM- D00002 

Data: 1716-04-26 

Título: Emprazamento feito a Teresa Maria Mendes da Silva e Magalhães e Cosme Luís 

de Campos 

Dimensão e suporte: 8 bifólios + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Emprazamento de três vidas feitos pelo mosteiro de S. Miguel de 

Bustelo a Teresa Maria Mendes da Silva e Magalhães e Cosme Luís de Campos de terras 

e propriedades do "casal das Eiras" e do "casal de Fontêlo", ambos na freguesia de S. 

Martinho de Recezinhos (Penafiel). 

Idioma: Português 
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SS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR 

Datas extremas: 1639/ 1987-06-21 

Título: Casa de Rosende 

Dimensão e suporte: 3 maços+ 1 processo+ 1 pasta+ 18 cadernos+ 2 envelopes+ 9 

postais+ 282 bifólios+ 350 fólios 

História administrativa/biográfica: A Casa de Rosende, situada no local com o mesmo 

nome na freguesia de S. Pedro de Raimonda, atual concelho de Paços de Ferreira, sendo 

a construção do solar datada dos finais do século XVIII, inícios do XIX. Esta casa 

apresenta uma capela anexa, tendo esta como orago a Nossa Senhora do Alívio, sendo 

mandada edificar em 1884 por Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire Vasconcelos, 

na altura senhora do solar, por herança do seu pai José Joaquim Ferreira Neto. Quem terá 

comprado, segundo Viera Dinis, os casais de Rosende terá sido José Ferreira Neto Leão 

Rosende, avô da referida Engrácia, sendo provável que tenha sido nestes que se tenha 

edificado a Casa de Rosende. 

  Os senhores da Casa de Rosende tinham como apelido os patronímicos Ferreira 

Neto. Neto veio por via masculina, tal como comprova os nomes de Francisco Neto 

Rosende (17-10-1677/10-04-1754), fazendo exatamente alusão ao nome e local onde o 

solar se veio edificar, enquanto que o Ferreira lhe chega pelo casamento de António Neto 

Rosende com Custódia Ferreira de Leão. Alguns dos elementos que compuseram esta 

família no século XVIII estiveram emigrados no Brasil, talvez, como muitos, tentando 

constituir fortuna, um desses indivíduos foi Manuel Joaquim Ferreira Neto, que faleceu 

aí. 

 Existem ligações matrimoniais a várias casas, que se refletem na documentação 

existente, tais como à Casa do Reguengo, na mesma freguesia de Raimonda, dai que 

Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos seja senhor da Casa de Rosende e do 

Reguengo, sendo a mais importante para a história do percurso arquivístico tenha sido a 

ligação à Casa de Cabanelas. A ligação a esta casa acontece inicialmente com o casamento 

de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes com Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire 
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e numa segunda fase com uma filha deste casal, Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor 

e Menezes a casar-se com um sobrinho de Silvana, o já referido Manuel Ferreira Neto de 

Freitas e Vasconcelos em 24 de maio de 1905, não existindo descendência deste 

casamento, nem de um segundo que esta viria a realizar após a morte do seu primeiro 

marido, sendo então o herdeiro desta o seu sobrinho Joaquim Pereira de Sottomayor 

Donas-Bôtto e Menezes, que veio a ser também senhor de Cabanelas por herança direta 

de seu pai. 

Sistema de organização: O subsistema referente à Casa de Rosende estrutura-se em 16 

secções construídas segundo o modelo sistémico. Cai diretamente neste subsistema a 

documentação que não se pode associar a nenhuma das secções representativas dos 

indivíduos mas em que é possível estabelecer ligação à Casa de Rosende, não caindo, 

portanto, diretamente do Sistema, como por exemplo documentação endereçada 

diretamente à Casa de Rosende ou respeitante aos locais onde esta casa tinha influência, 

assim como outro que através de certas pistas fornecidas pela documentação nos 

permitiram deduzir a sua ligação à Casa de Rosende. 

As secções aqui criadas agregam a documentação individual de cada produtor de 

informação, sendo utilizadas como siglas identificativas de cada uma delas a iniciais do 

nome completo dos mesmos. Dentro destas existem subsecções relativas a familiares da 

pessoa produtora de informação que se ligam à Casa de Rosende através de ligações 

matrimoniais com os seus habitantes e que trazem consigo documentação associada aos 

seus antepassados e familiares correspondendo a esses as subsecções, retratando assim o 

percurso da documentação, que também terão como siglas o nome completo de cada 

individuo.  

Dentro das secções e subsecções existem as respetivas séries e documentos. 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Site com informações sobre a Casa de Rosende-Disponível em: http://www.cm-

pacosdeferreira.pt/index.php/hotel-casa-de-rosende (consultado a 10-02-2018)  

 Site com informações sobre a Casa de Rosende- Disponível em: 

https://www.paroquiaderaimonda.com/index.php/features/historia (consultado a 

10-02-2018)  
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 Site com informações sobre Raimonda- Disponível em: 

http://www.memoriaportuguesa.pt/raimonda (consultado a 10-02-2018). 

 DINIS, Manuel Vieira-Casa de Rosende I. Gazeta de Paços de Ferrira. Paços de 

Ferreira. Nº1122 (26 Março 1987). 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR- D00001 

Data: 1920-03-03 

Título: Relação de foros ativos da Casa de Rosende 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Lista com a enumeração dos foros da Casa de Rosende referindo 

quem o deve pagar e o valor em questão. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR- D00002 

Data: s/d 

Título:" Nome dos prédios em S. Pedro de Raimonda" 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Lista com a designação de vários prédios, assim como a sua 

localização e rendimento anual, sendo estes localizados na freguesia de Raimonda. Existe 

a indicação do nome de António Mendes Neto. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR- D00003 

Data: 1841-03-09 

Título: Paga de José Bernardo Mendes Leão a Ana Maria Carneiro Leão e António 

Pereira Monteiro 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Paga que faz José Bernardo Mendes Leão, de Raimonda, e de outra 

parte sua irmã e cunhado Ana Maria Carneiro Leão e António Pereira Monteiro, da 

freguesia de Lustosa, por doação que os pais defuntos lhe haviam feito e que o primeiro 

devia aos segundos. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR- DC00004 

Datas extremas: 1920-06-29/1927-07-20 

Título: Contas correntes da Casa de Rosende 

Dimensão e suporte: 2 bifólios + 18 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento onde se listam as contas que a Casa de Rosende tem, 

existindo também a listagem de objetos pertencentes à Casa de Rosende, mas que se 

encontram fora desta. Dentro deste bifólio encontravam-se 15 documentos de despesa de 

Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire, Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos, Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor e Menezes e Vasconcelos, José 

Menezes e Manuel Fernandes Porto. Existe também uma carta endereçada a Manuel 

Fernandes Porto de Vitorino de Sousa Moreira Pinto, três avisos para procederem a 

pagamento, sendo um de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire, outro Manuel 

Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos e o restante de Alves Pacheco. 

Resta ainda uma lista com a nota dos milhos onde se elencam as propriedades de Infias e 

a respetiva quantia de milho. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR- DC00005 

Datas extremas: 1839-08-19/ 1853-02-28 

Título: Requerimentos de José Bernardo Mendes Leão 

Dimensão e suporte: 4 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento composto por quatro requerimentos feitos por José 

Bernardo Mendes Leão, morador na Casa do Cabo em S. Pedro de Raimonda, requerendo 

este a isenção da prestação de serviços e trabalhos a que estava obrigado. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR D00006 

Data: 1839-11-03 

Título: Registo sobre a eleição da Junta de Paróquia de S. Pedro de Fins 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento sobre a eleição da Junta de Paróquia de S. Pedro de Fins 

referindo os resultados desta. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR- D00007 

Data: 1922-07-30 

Título: "Relação dos esteios para Rosende" 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Lista com registo dos números de esteios que seriam para Rosende. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR- D00008 

Datas extremas: 1867-07-20/ 1867-08-20 

Título: Certificado de cumprimento de missas por alma 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificados dos párocos das igrejas de Lustosa, S. Salvador do 

Campo, Figueiró, Sousela, Ordem, Eiriz e Lamoso em como celebraram missas por alma 

estipuladas no testamento de Clara Maria Pereira dos Reis, que foi moradora na Casa do 

Cabo em Raimonda. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR- D00009 

Data: 1861-01-29 

Título: Contrato de arrendamento feito por Clara Maria Pereira dos Reis 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de arrendamento feito por Manuel José Ferreira e sua 

mulher Custódia Maria, estes da freguesia de Penamaior, referindo que Clara Maria 

Pereira dos Reis, viúva da Casa do Cabo em S. Pedro de Raimonda, lhes arrendou uma 

propriedade ficando estipulado a renda que deveria ser pago pelos primeiros à segunda 

pelo S. Miguel. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR- DC00010 

Data: s/d 

Título: Fragmentos de documentos relacionados com a Casa de Rosende 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento composto por dois fragmentos de documentos 

respeitantes à Casa de Rosende que deveriam encabeçar um maço. Num deles está escrito 

"Cadernos dos Novos Arrendamentos das Quintas de Rosende" e no outro " 

Arrendamentos antigos da Casa de Rosende". 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Notas à data: Nenhum dos documentos apresenta indicação de data. 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF 

Datas extremas:1880-10-12/ 1920-12-15 

Título: Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 5 bifólios + 18 fólios; papel 

História Biográfica: Alcina Ferreira Neto nasceu a 6 de agosto de 1846, segundo a 

inscrição no seu túmulo no cemitério de Raimonda, ao que tudo indicara na freguesia de 

Raimonda, visto as suas duas irmãs terem nascido nessa freguesia, no entanto nos registos 

paroquiais para este local não encontramos o referente a Alcina. 

 Filha de José Joaquim Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN), da Casa 

de Rosende, e de sua mulher Maria Cristiana de Meireles Freire, teve, fruto do casamento 

de seus pais, mais 3 irmãos: Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF), que foi senhora da Casa de Rosende, Silvana Ferreira 

Neto de Meireles Freire (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF), que se casou com Joaquim 

Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JPSM), da Casa de 

Cabanelas, e José Ferreira Neto de Meireles Freire. 

 Alcina teve como seus avós paternos José Ferreira Neto Leão Rosende (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR) e Maria Joaquina Coelho Rodrigues Camelo (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/MJCRC) e, pelo lado materno, foram seus avós José Patrício 

Meireles Freire e sua mulher Matilde Rosa Coelho de Meireles. 

 Casou com Severo Máximo Dias de Freitas e Vasconcelos, irmão do seu cunhado 

Boaventura Dias de Freitas Magalhães e Vasconcelos (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV), não existindo descendência deste casamento. 

 Não existem grandes informações sobre Alcina, no entanto sabemos que habitou 

a Casa do Reguengo, localizada na freguesia de Raimonda, e que foi uma das herdeiras 

de sua mãe, assim como as outras duas irmãs. A sua herança foi repartida entre os seus 

sobrinhos Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV), Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2), Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor e Menezes 
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(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/MAFNSM) e ainda José Joaquim Pereira Sottomayor e 

Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM), que aquando das partilhas foi representado 

pelo seu pai por ser menor. 

 Alcina morreu a 16 de novembro de 1901 sendo sepultada num jazigo com o seu 

nome no cemitério de Raimonda. 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/446467/alcina-

ferreira-neto-meireles-freire/> (consultado a 15-03-2018) 

  Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de óbitos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-003-0045 fl.3 v. (Registo 

de óbito) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00001 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00013 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00048 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00006 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00007 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00008 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00009 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00010 

PT/CCB/FSMMS- DC00002 
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PT/CCB/FSMMS- DC00008 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- SR021 

Datas extremas:1905-01-23/1920-12-15 

Título: Recibos de Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 6 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 6 recibos de Alcina Ferreira Neto de Meireles 

Freire dizendo estes respeito a pagamentos relacionados com contribuições prediais, 

côngrua paroquial e pagamentos de foro que devidos à Fazenda Nacional.  

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- D00001 

Data: 1880-10-12 

Título: Declaração de recebimento de quantia paga por Alcina Ferreira Neto de Meireles 

Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração feita por Bernardina Leite, solteira e maior de idade, 

Constantino Pereira, solteiro, maior de idade e jornaleiro, Margarida Luísa, solteira e 

maior de idade, e António, solteiro e jornaleiro, todos trabalhadores da Casa do Reguengo 

(Raimonda), referindo que receberam a quantia que havia sido legada no testamento de 

Severo Máximo de Freitas e Vasconcelos, sendo o pagamento feito por Alcina Ferreira 

Neto de Meireles Freire sua mulher e testamenteira. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- D00002 

Data: 1896-01-03 

Título: Pública-forma de procuração feita por Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Pública-forma de procuração feita por Alcina Ferreira Neto de 

Meireles Freire nomeando como seu representante Aloísio Artur Torres e Vasconcelos, 

seu sobrinho, da freguesia de Ferreira, para que este a representasse em questões 

relacionadas com hipotecas e dívidas relacionadas com os seus bens. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- D00003 

Data: s/d 

Título: Relação dos bens de raiz de Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Fragmento de documento onde são enumerados os bens de raiz 

pertencentes a Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire, referindo a sua localização, o seu 

rendimento e a sua designação. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não apresenta data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- D00004 

Data: s/d 

Título: Relação dos prédios pertencentes a Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 4 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Lista dos prédios que possuídos por Alcina Ferreira Neto de 

Meireles Freire enumerando as propriedades referindo a sua localização, a sua designação 

e ainda o rendimento coletável. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não apresenta indicação de data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- D00005 

Data: 1915-11-05 

Título: Certificado de cumprimento de missas por alma de Alcina Ferreira Neto de 

Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado passado pelo pároco de S. Pedro de Raimonda José da 

Silva Pereira Caldas referindo que professou todos os domingos, a contar desde o dia 16 

de novembro de 1913 até ao mesmo dia e mês do ano de 1915, missas pela alma de Alcina 

Ferreira Neto de Meireles Freire 

Idioma: Português 

Estado de conservação: O documento apresenta rasgões na sua parte superior. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- D00006 

Data: 1915-12-30 

Título: Certificado de cumprimento de missas por alma de Alcina Ferreira Neto de 

Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado passado pelo pároco de S. Pedro de Raimonda Firmino 

Barbosa de Miranda referindo que professou no dia 16 de novembro 1915 missa pela 

alma de Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire e distribuiu esmola por 50 pobres, como 

deixou a referida Alcina estipulado no seu testamento. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- D00007 

Data: 1912-12-31 

Título: Certificado de cumprimento de missas por alma de Alcina Ferreira Neto de 

Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado passado pelo pároco de S. Pedro de Raimonda Francisco 

Pereira Meireles referindo que professou missas pela alma de Alcina Ferreira Neto de 

Meireles Freire, sendo esta legadas pelo testamento da referida Alcina. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- DC00008 

Datas extremas:1885-08-31/ 1885-08-31 

Título: Declarações de recebimento de legados testamentários por óbito de Maria 

Cristiana Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 5 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento composto por 4 declarações anexas entre si referentes 

ao cumprimento dos legados testamentários deixados por Maria Cristiana de Meireles 

Freire, sendo estes pagos pelas filhas, sobretudo por Alcina Ferreira Neto Meireles Freire. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- D00009 

Data: 1904-05-19 

Título: Certidão sobre a divisão das importâncias deixadas por testamento de Alcina 

Ferreira Neto Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão elaborada por José Manuel Pereira d´Oliveira, segundo 

aspirante da fazenda do concelho de Paços de Ferreira, a requerimento de José Patrício 

Meireles Leão, segundo testamenteiro de Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire, sobre 

a divisão das importâncias deixadas por esta ao seus herdeiros, sendo eles Maria Augusta 

Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes , José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes, 

Rodrigo Pereira Sottomayor e Menezes e Manuel Ferreira Neto de Freitas  e Vasconcelos. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/AJFN 

Datas extremas:1843-11-24/ 1845-02-24 

Título: António José Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 10 bifólios; papel 

História Biográfica: António José Ferreira Neto nasceu a 23 de janeiro de 1802 em S. 

Pedro de Raimonda, sendo batizado na igreja paroquial desse local no dia 25 desse mesmo 

mês e ano, tendo como seus padrinhos António de Melo Pereira, da cidade do Porto, e 

Maria Joaquina, sua tia. 

 Filho de José Ferreira Neto Leão Rosende (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR) e 

de Maria Joaquina Coelho Rodrigues Camelo (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MJCRC), 

tendo, fruto do casamento destes, 8 irmãos, sendo eles José Joaquim Ferreira Neto (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN), Maria Teresa Ferreira Neto, Joana Maria Ferreira Neto, 

Ana Maria Ferreira Neto, Manuel Joaquim Ferreira Neto, Engrácia Ferreira Neto, Justina 

Ferreira Neto e Maria Angelica Ferreira Neto. 

 António teve como avós paternos António Neto Rosendo e Custódia Ferreira de 

Leão e, pelo lado materno foram seus avós José Alvares Coelho e Eugénia Rodrigues 

Camelo. 

 Não existem muitos dados sobre este indivíduo, sendo provável que tenha morrido 

solteiro e sem descendência. A documentação diz-nos que foi inventariante dos bens de 

seu pai após a morte deste. 
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Materiais adicionais: Consulte-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/1047036/antonio-

ferreira-neto/> (consultado a 13-03-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-001-0004 fl.97v. 

(Registo de batismo) 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/AJFN- D00001 

Datas extremas:1843-11-24/ 1845-02-24 

Título: Inventário de órfãos menores feito por morte de José Ferreira Neto pelo 

inventariante António José Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 10 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Inventário de órfãos menores feito após o óbito de José Ferreira 

Neto Leão Rosende, filho de António Neto Rosende e Custódia Ferreira de Leão, sendo 

o seu inventariante o filho António José Ferreira Neto. Congrega este documento as 

declarações de António Ferreira Neto referindo que não pode proceder ao inventário, 

existindo uma intimação para o fazer no prazo de três dias, pois o seu irmão Manuel 

Ferreira Neto estaria no Brasil, sendo este um dos herdeiros. 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV 

Datas extremas:1837-04-24/1906-08-02 

Título: Boaventura Dias Freitas de Magalhães e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 7 bifólios + 23 fólios; papel 

História Biográfica: Boaventura Dias de Freitas Magalhães e Vasconcelos, aparecendo 

também como Boaventura Dias Magalhães de Freitas e Vasconcelos nasceu a 17 de julho 

de 1825 em São Pedro de Raimonda, concelho de Paços de Ferreira, sendo batizado na 

igreja paroquial desse local no dia 27 do referido mês e ano, tendo como seus padrinhos 

o seu tio materno João Joaquim Magalhães Rodrigues e a sua avó Ana Joaquina de Freitas 

e Vasconcelos. 

 Foram seus pais José Diogo Dias de Freitas e Vasconcelos (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFV/JDDFV), da Casa do Reguengo (Raimonda), e Maria 

Cândida Barbosa de Magalhães (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFV/MCBM), tendo estes 

para além de Boaventura mais 5 filhos, seus irmãos, sendo eles: Severo Máximo Dias de 

Freitas e Vasconcelos, Miguel Dias Magalhães Freitas Vasconcelos, Olímpio de Freitas 

e Vasconcelos, Mafalda Gracinda de Freitas Vasconcelos e Basílica Dias Magalhães 

Freitas Vasconcelos. 

 Neto pelo lado paterno de António Dias Reguengo, este do lugar do Reguengo 

(Raimonda), e de Ana Joaquina de Freitas e Vasconcelos, tendo, pelo lado materno, o 

major Manuel Carlos de Magalhães e Maria Ferreira Gomes, da Casa da Pias (Castelões 

de Cepeda), como seus avós. 

 Casou com Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF), que foi senhora da Casa de Rosende, com quem teve três 

filhos, sendo estes José Neto de Freitas e Vasconcelos, Arnaldo Neto de Freitas e 

Vasconcelos e Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos, sendo este quem sucedeu 

os pais nas Casas do Reguengo e Rosende. 

 Boaventura foi proprietário de várias terras, existindo vários contratos 

relacionados com terras em diferentes localidades, ainda que centrando-se sobretudo no 
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concelho de Paços de Ferreira, mas também no concelho de Paredes, pela herança que lhe 

deve ter chegado pela Casa das Pias de onde era sua mãe. 

 Morreu a 17 de julho 1881 na sua Casa das Pias em Castelões de Cepeda, sendo 

transferido para a igreja paroquial de Raimonda, onde se celebrou o seu funeral no dia 21 

de julho de 1881, encontrando-se atualmente sepultado no jazigo de Alcina Ferreira Neto 

de Meireles Freire no cemitério de Raimonda. 

 

Materiais adicionais:  Deverá consultar: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: 

<https://geneall.net/pt/nome/26862/boaventura-dias-de-freitas-e-vasconcelos/> 

(consultado a 11-04-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-001-0005 fl.9 e 9v. 

(Registo de batismo) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de óbitos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-003-0025 fl.3 v. (Registo 

de óbito) 

Sistema de Organização: Os documentos não apresentavam uma ordem específica. 

Nesta secção foram criadas duas subsecções referentes a José Diogo Dias de Freitas e 
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Vasconcelos (ver: PT/FSMMS/CR/BDFMV/JDDFV) pai de Boaventura Dias Freitas de 

Magalhães e Vasconcelos, e outra refente a Maria Cândida Barbosa de Magalhães (ver: 

PT/FSMMS/CR/BDFMV/MCBM), mãe do referido Boaventura. Foram criadas como 

subsecções dependeste deste para ilustrar o modo como esta documentação terá chegado 

à Casa de Rosende, que terá sido pelo matrimónio de Boaventura com Engrácia Ferreira 

Neto de Meireles Freire (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF), que foi senhora da Casa 

de Rosende. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00011 

PT/CCB/FSMMS- DC00001 

PT/CCB/FSMMS- DC00040 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- SR010 

Datas extremas:1883-01-01/1866-10-27 

Título: Recibos de Boaventura Dias Freitas de Magalhães e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 5 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 5 recibos de Boaventura Dias Freitas de 

Magalhães e Vasconcelos estando três destes ligados ao pagamento da subscrição do 

jornal "O direto" e outro ao pagamento de uma contribuição predial. 

Idioma: Português 
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DS 

 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- D00001 

Data: 1868-02-22 

Título: Doação feita por Maria Cândida Barbosa de Magalhães a Boaventura Dias Freitas 

Magalhães Freitas Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Doação de Maria Cândida Barbosa de Magalhães, viúva, ao seu 

filho Boaventura de Magalhães Freitas Vasconcelos, solteiro, dando a este todos os bens 

que constam no inventário orfanológico de José Patrício Meireles Freire, marido da 

primeira e pai do segundo, mais todas as posses que esta tinha como suas. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/ BDFMV/MCBM 
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DS 

 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- D00002 

Data: 1874-08-28 

Título: Correspondência recebida por Boaventura Dias Freitas de Magalhães e 

Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta endereçada a Boaventura Dias Freitas de Magalhães e 

Vasconcelos enviada por Maria Henriqueta de Sousa Alcoforado tratando esta de 

negócios. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- D00003 

Data: 1881-01-06 

Título: Escritura de mútuo acordo de Boaventura Dias Freitas de Magalhães e 

Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de mútuo acordo feita entre Boaventura Freitas de 

Magalhães e Vasconcelos e Manuel José da Silva Brandão e sua mulher Albina Pacheco, 

proprietários, do lugar de "Peias “em Carvalhosa, para o primeiro realizar um novo 

empréstimo de dinheiros aos segundos.  

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- D00004 

Data: s/d 

Título: Registo de contas de Boaventura Dias Freitas de Magalhães e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento onde se encontram registos de contas relacionadas com 

o que recebeu Boaventura Dias Freitas de Magalhães e Vasconcelos. 

Idioma: Português 

Notas à data: Este documento não se encontra datado por não existir referências no 

mesmo indicações neste sentido. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- D00005 

Data: 1882-07-10 

Título: Certidão sobre paga feita a Boaventura Dias Freitas de Magalhães e Vasconcelos 

e Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão passada pelo escrivão e tabelião vitalício de Paços de 

Ferreira Aprígio Augusto Leão sobre uma paga feita a Boaventura Dias Freitas de 

Magalhães e Vasconcelos e mulher Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire por 

Domingos Gomes de Oliveira de juros que o segundo devia a José Joaquim Ferreira Neto, 

pai de Engrácia. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas:  PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- D00006 

Data: 1876-02-18 

Título: Certificado sobre cumprimento de missas passado a Boaventura Dias Freitas de 

Magalhães e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado passado pelo pároco José Caetano de Mendonça em 

como celebrou 84 missas de esmola pedidas por Boaventura Magalhães Freitas e 

Vasconcelos pela alma de sua mãe, tendo estas sido deixadas no testamento que esta fez.  

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas:  PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF 

 



559 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- D00007 

Data: s/d 

Título: Ascendência de Boaventura Dias Freitas de Magalhães e Vasconcelos e Engrácia 

Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento com a ascendência de Boaventura Dias Freitas de 

Magalhães e Vasconcelos e Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire, relacionando-se 

este documento com casamento entre estes para se avaliar o grau de consanguinidade 

existente entre ambos. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas:  PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF 

Notas à data: O documento não apresenta data, não sendo, portanto, possível determiná-

la. 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- DC00008 

Data: 1872-01-03 

Título: Resposta a questões sobre o casamento de Boaventura Dias Freitas de Magalhães 

e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 2 bifólios+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Resposta a questões postas quais as modalidades jurídicas 

relacionadas que se podiam utilizar relacionadas com o casamento de Boaventura Dias 

Freitas de Magalhães e Vasconcelos com Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire. 

Existe ainda anexo um documento assinado por Adriano de Magalhães Barbosa, referindo 

que viu o testamento de José Diogo Dias Freitas, pai de Boaventura, e o inventário a que 

se procedeu por morte dele, assim como a doação que fez Maria Cândida de Magalhães 

a seu filho Boaventura, isto para perceber os bens que deveriam entrar no dote para o 

casamento. 

Idioma: Português 

Notas à data: Apenas um dos documentos apresentava data que foi a que ficou atribuída. 
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SSC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/JDDFV 

Datas extremas:1837-07-29/1906-08-02 

Título: José Diogo Dias Freitas de Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 bifólio + 2 fólios; papel 

História Biográfica: José Diogo Dias de Freitas e Vasconcelos nasceu 27 de junho de 

1796, sendo batizado a 3 de julho desse ano na capela de S. Martinho de Samarim na 

freguesia de Santa Maria de Idães, tendo como seus padrinhos Francisco Dias Neto e 

Maria de Freitas e Vasconcelos. 

 José Diogo terá sido o único filho de António Dias Reguengo, do lugar do 

Reguengo (Raimonda), e de Ana Joaquina de Freitas e Vasconcelos. Teve como avós 

paternos Batista Freire e Maria Dias, também do lugar do Reguengo, e pelo lado materno 

foram seus avós Miguel de Freitas e Vasconcelos e sua mulher Adriana Luísa de Miranda, 

estes de Santa Maria de Idães. 

 Casou com Maria Cândida Barbosa de Magalhães (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFV/MCBM), esta da Casa das Pias (Castelões de Cepeda) 

resultando deste casamento 6 filhos: Severo Máximo Dias de Freitas e Vasconcelos, 

Miguel Dias Magalhães Freitas Vasconcelos, Olímpio de Freitas e Vasconcelos, 

Boaventura Dias de Freitas e Vasconcelos (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFV), Mafalda 

Gracinda de Freitas Vasconcelos e Basílica Dias Magalhães Freitas Vasconcelos. 

 Morou na Casa do Reguengo, em S. Pedro de Raimonda, tendo morrido a dia 18 

de abril de 1858 em Raimonda, tendo sido sepultado na capela da Nossa Senhora da Saúde 

e Boa Morte, em Barrosas, no dia 20 de abril desse ano. No seu assento de óbito é referido 

como capitão existindo em Raimonda uma rua denominada “Rua Capitão do Reguengo”, 

possivelmente em seu memória. 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/1218795/jose-

diogo-dias-de-freitas-e-vasconcelos/> (consultado a 12-04-2018) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS- DC00001 

PT/CCB/FSMMS- DC00002 

PT/CCB/FSMMS- DC00008 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/JDDFV- D00001 

Data: 1837-07-29 

Título: Declaração de arrendamento feito por José Diogo Dias Freitas de Vasconcelos e 

Maria Cândida Barbosa de Magalhães 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração sobre um arrendamento feito por José Diogo Dias 

Freitas Vasconcelos e sua mulher Maria Cândida Barbosa de Magalhães, da Casa do 

Reguengo,  a José Carlos Pinto do lugar de Abadim (Castelões da Cepeda), dos bens 

pertencentes à Casa das Pias, situada em Castelões de Cepeda, sendo esses bens o "campo 

da Porta", "a vessada", o "tojo", o" feital" e os "lameiros da Portinha do Lagoeiro". 

Idioma: Português 

Estado de conservação: O documento apresenta-se um pouco degradado. 

Unidades de descrição relacionadas:  PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/MCBM 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/JDDFV- D00002 

Datas extremas: 1905-09/ 1906-08-02 

Título: Certificado de celebração de missas por alma de José Diogo Dias Freitas de 

Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado passado pelo pároco José Ventura Pinta referindo que 

celebrou missas, no início de cada mês, pela alma de José Diogo Dias Freitas de 

Vasconcelos desde setembro de 1905 a agosto de 1906 

Idioma: Português 
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DS 

 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/JDDFV- D00003 

Data: 1863-04-24 

Título: Declaração sobre um aforamento feito por José Diogo Dias Freitas e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração em que José Pinto Monteiro d´Almeida e Azevedo refere 

que viu o aforamento feito por José Diogo de Freitas, da Casa das Pias, a António de 

Sousa e mulher, sendo o bem aforado o "lameiro das Souzelinhas". 

Idioma: Português 
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SSC 

 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/MCBM 

Datas extremas:1860-02-15/1879-03-26 

Título: Maria Cândida Barbosa de Magalhães 

Dimensão e suporte: 1 bifólio + 12 fólios; 

Papel 

História Biográfica: Maria Cândida Barbosa de Magalhães terá nascido em Castelões de 

Cepeda, visto os seus pais serem da Casa das Pias, nessa freguesia. É também denominada 

em algumas fontes por Maria Custódia 

 Foi filha do major Manuel Carlos de Magalhães e Maria Ferreira Gomes, da Casa 

da Pias, no entanto não se encontraram dados quanto aos seus avós, tanto maternos como 

paternos, a não ser sobre a avó materna chamada Maria Caetana Barbosa de Magalhães. 

 Casou com José Diogo Dias de Freitas e Vasconcelos (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFV/JDDFV), da Casa do Reguengo, na freguesia de Raimonda, 

tendo com este 6 filhos: Severo Máximo Dias de Freitas e Vasconcelos, Miguel Dias 

Magalhães Freitas Vasconcelos, Olímpio de Freitas e Vasconcelos, Boaventura Dias de 

Freitas e Vasconcelos (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFV), Mafalda Gracinda de Freitas 

Vasconcelos e Basílica Dias Magalhães Freitas Vasconcelos. 

 Não existem muitos dados, quer quanto às datas de nascimento e óbito, assim 

como informações sobre o desenrolar da sua vida. No entanto sabe-se que habitou, com 

seu marido, a Casa do Reguengo em Raimonda e que possuía as quintas das Pias, Ordins 

e Rio Mau nos concelhos de Paredes e Penafiel. 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/1218796/maria-

custodia-barbosa-de-magalhaes/> (consultado a 12-03-2018) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas:  PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- D00001 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/JDDFV- D00001  

PT/CCB/FSMMS- DC00001 

PT/CCB/FSMMS- DC00008 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/MCBM- SR011 

Datas extremas:1876-03-10/1879-03-26 

Título: Recibos de Maria Cândida Barbosa de Magalhães 

Dimensão e suporte: 3 fólios; 

Papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 3 recibos de Maria Cândida Barbosa de 

Magalhães. Dois destes recibos dizem respeito ao pagamento da contribuição municipal 

e o restante ao pagamento de uma contribuição predial. 

Idioma: Português 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/MCBM- SR012 

Datas extremas:1863-10-10/1871-12-20 

Título: Declarações de recebimento de Maria Cândida Barbosa de Magalhães 

Dimensão e suporte: 1 bifólio + 8 fólios; 

Papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 9 declarações de recebimento de Maria Cândida 

Barbosa de Magalhães. Seis destas são feitas por Francisco Joaquim Viana referindo que 

recebeu de Maria Cândida a quantia relativa à pensão que esta devia pagar anualmente à 

Casa da Silva, devendo o pagamento se feito no celeiro da cidade do Porto. 

Outras duas declarações são feitas por Bernardo António Pereira Cabral onde este 

menciona que recebeu o pagamento de Maria Cândida dizendo este respeito ao 

pagamento de pensões a que esta obrigada . 

Uma das declarações é feita por José Ferreira da Silva onde este declara que recebeu de 

Maria Cândida o pagamento de pensões a que encontrava obrigada a satisfazer. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/MCBM- D00001 

Data: 1860-02-15 

Título: Declaração sobre licença de construção de Maria Cândida Barbosa de Magalhães 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de ordem de António Rodrigues Moreira, presidente da 

Câmara de Paredes, para que se passe licença de construção a Maria Cândida Barbosa, da 

Casa das Pias (Castelões de Cepeda), para esta erguer uma parede junto à estrada que vai 

de Paredes para as Pias. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/MCBM- D00002 

Data: 1875-06-10 

Título: Certificado de cumprimento de missas por alma de Maria Cândida Barbosa de 

Magalhães 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado feito por António da Cunha Correia Montenegro, abade 

da freguesia de Castelões de Cepeda, referindo que disse uma missa por alma de Maria 

Cândida Barbosa de Magalhães e que repartiu bens pelos pobres como havia ficado 

explicitado no testamento que esta deixou. 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/CB 

Datas extremas: 1754-06-20/1787-10-16 

Título: Catarina Barbosa 

Dimensão e suporte: 15 bifólios; papel 

História Biográfica: Catarina Barbosa deverá ter nascido já na segunda metade do século 

XVII, não estando apurados dados concretos para a data no seu nascimento, assim como 

para a sua ascendência. 

 Sabe-se que casou a 25 de outubro de 1716 com Francisco Neto Rosende (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/CB) na paróquia de Lustosa (Lousada), tendo com este 10 filhos, 

sendo eles Manuel, Maria, Quitéria, Francisco Neto Rosende (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/FNR1), Rosa Maria, Clara, Ana Maria, António Neto Rosende, 

José Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JFN) e Alexandre. 

 Ficou viúva, morrendo apenas a 14 de novembro de 1775, em Raimonda, onde se 

presume que terá vivido, se não for mesmo natural desse local, após o casamento, ainda 

que exista um sentença que a refira como moradora de Sousela. No seu testamento deixou 

como herdeiros todos os seus filhos, deixando, no entanto, a sua terça ao seu filho António 

e à sua filha Maria Neto, fazendo referência ainda neste que gostaria de ser enterrada na 

igreja de Raimonda 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/1305586/catarina-

barbosa/ (visualizado a 2-05-2018) 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/CB- D00001 

Data: 1787-10-16 

Título: Testamento de Catarina Barbosa 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Testamento de Catarina Barbosa, viúva de Francisco Neto Rosende, 

estando a habitar a Casa do Cabo na altura da feitura deste, situada em S. Pedro de 

Raimonda, sendo o testamento escrito por António de Freitas Guimarães, por ela não 

saber escrever. 

Refere por este que quer ser sepultada na igreja paroquial de Raimonda, referindo ainda 

os ofícios que devem ser feitos por sua alma, e pelos outros a quem esta lega missas, 

sendo os seus herdeiros encarregues de o fazer cumprir. 

Instituiu como seus universais herdeiros todos os seus filhos, deixando a terça ao seu filho 

António Neto Rosende e sua filha Maria Neta, a ser dividida por ambos. 

Refere ainda mais as divisões de bens e dinheiros e como estas devem ser feitas. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/CB- D00002 

Data: 1754-06-20 

Título: Certidão sobre escritura de venda pedida por Catarina Barbosa 

Dimensão e suporte: 4 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão passada a requerimento de Catarina Barbosa sobre uma 

compra de uma fazenda feita por Domingos Manuel e sua mulher Maria Neta a João de 

Miranda e sua mulher Mariana. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/CB- D00003 

Datas extremas: 1754/1756-08-03 

Título: Sentença cível tendo como apelada Catarina Barbosa 

Dimensão e suporte: 8 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Sentença cível de D. José I a todos os corregedores, ouvidores, 

julgadores, juízes, justiças, conservadores, provedores, oficiais e demais pessoas do reino, 

sendo apelantes António Neto e Maria Neta, com seu marido João Coelho, Catarina Neta 

e marido Luís da Silva e apelados Catarina Barbosa, viúva, e filhos, de Santa Maria de 

Sousela, no concelho de Aguiar de Sousa, atualmente no concelho de Lousada. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Mau 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR1 

PT/CCB/FSMMS/CR/JNR 

Notas sobre o estado de conservação: O documento encontra-se bastante degradado, 

sendo que a própria escrita do mesmo não possibilita a melhor obtenção de dados sobre 

este. 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF 

Datas extremas:1871-12-07/ 1922-10-24 

Título: Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 3 cadernos+ 1 processo+ 89 bifólios+ 73 fólios; papel 

História Biográfica: Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire nasceu a 14 de maio de 

1844 na freguesia de Raimonda onde foi batizada no dia 17 de maio desse ano, tendo 

como seus padrinhos o padre Eusébio José de Meireles Freire e a sua avó materna 

Matilde Rosa Coelho de Meireles, da Casa da Pereira, em Sanfins de Ferreira. 

 Filha de José Joaquim Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN), da Casa 

de Rosende, e de sua mulher Maria Cristiana de Meireles Freire, teve, fruto do 

casamento de seus pais mais 3 irmãos: Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF), que morou na Casa do Reguengo, Silvana Ferreira 

Neto de Meireles Freire (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF), que se casou com 

Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JPSM), da Casa 

de Cabanelas, e José Ferreira Neto de Meireles Freire. 

 Engrácia teve como seus avós paternos José Ferreira Neto Leão Rosende (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR) e Maria Joaquina Coelho Rodrigues Camelo (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/MJCRC) e, pelo lado materno, foram seus avós José Patrício 

Meireles Freire e sua mulher Matilde Rosa Coelho de Meireles. 

 Casou com Boaventura Dias Freitas de Magalhães e Vasconcelos (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV), descendente da Casa das Pias, em Castelões de 

Cepeda, e da Casa do Reguengo em Raimonda, tendo como este 3 filhos: José Neto de 

Freitas e Vasconcelos, que morreu jovem e sem descendência, Arnaldo Neto de Freitas 

e Vasconcelos, que teve o mesmo destino do irmão José, e Manuel Ferreira Neto de 

Freitas e Vasconcelos(ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV), que foi o seu herdeiro. 

 Foi senhora da Casa de Rosende, tendo sido responsável pela construção da 

capela anexa a esse solar, sucedendo a seu pai. Proprietária de vários bens distribuídos 

por vários concelhos, como sejam o de Paredes, Paços de Ferreira ou Lousada, é 
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provável que vivesse das receitas provenientes dos bens que tinha e que arrendava, 

existindo vários arrendamentos desta no acervo deste arquivo. 

 Morreu já no século XX deixando como seu herdeiro o seu filho Manuel. 

 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/26863/engracia-

ferreira-neto-de-meireles-freire/> (consultado a 2-03-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-001-0005 fl. 178 e 

178v.  (Registo de batismo) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00001 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- DC00008 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- D00005 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- D00006 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- D00007 
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PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- SR020 

PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00004 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00007 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00035 

PT/CCB/FSMMS- DC00001 

PT/CCB/FSMMS- DC00002 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 

PT/CCB/FSMMS- DC00015 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 

PT/CCB/FSMMS- DC00040 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- SR022 

Datas extremas:1883-01-31/ 1922-12-07 

Título: Recibos de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 26 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 26 recibos relativos a pagamentos feitos por 

Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire. Na sua maioria são respeitantes ao 

pagamento de contribuições prediais, existindo também recibos de pagamentos de foros 

de pensão. Existem ainda um recibo de compra de materiais de construção e sobre o 

pagamento de pedidos de documentação. 

Idioma: Português 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- SR023 

Datas extremas:1894-04-14/ 1914-02-10 

Título: Arrendamentos de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 37 bifólios+ 27 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 31 contratos de arrendamento feitos por 

Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire, aparecendo esta sempre como arrendatária 

das suas propriedades. 

Estes arrendamentos foram celebrados com: António Bernardo e mulher Ana Joaquina; 

António Gomes e mulher Maria de Sousa; António Pinto e mulher Maria de Sousa; 

Bernardino Barros dos Santos; Bernardino da Silva e mulher Maria Ferreira; Blandina 

Ferreira; Club Paredense; Francisca da Silva; Francisco Ferreira e mulher Albina 

Peixoto; Francisco Ferreira e mulher Maria de Sousa; Francisco Pereira Pinheiro; 

Joaquim Coelho  e mulher Maria de Beça; Joaquim da Costa e mulher Maria Barbosa; 

Joaquim Pinto e mulher Maria Barbosa Leão; José da Costa Vieira e mulher Emília 

Dias; José Ferreira da Rocha; José Ferreira Nunes e mulher Rita Ferreira; Josefina 

Cândida Barbosa de Barros Várzea; José Neto e mulher Maria Vieira; José Neto e 

mulher Miquelina Ribeiro; José Pinto e mulher Maria da Silva; Leonardo Neto de 

Pinho; Luís Teixeira e mulher Leonor Pereira Garcês; Manuel Custódio Pinto e mulher 

Rosa de Sousa; Manuel Fernandes; Manuel Martins e mulher Rosa da Cruz; Maria 

Emília de Brito; Maria da Silva; Paulino de Sousa Campos e mulher Miquelina Ferreira 

Vilela; Vitorino Pinto e mulher Ana da Silva; Zeferino da Silva e mulher Albertina 

Pereira. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Alguns documentos que integram esta série apresentam 

rasgões e/ou dobras.
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF- DC00001 

Datas extremas:1888-01-01/ 1888-05-04 

Título: Troca de propriedades feita por Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; 

Papel 

Âmbito e conteúdo: Troca de terrenos feita entre Engrácia Ferreira Neto de Meireles 

Freire e Maria Rita Pereira Caldas dando a primeira um terreno seu que faz parte de 

uma sorte de mato pertencente à quinta do Cabo, que confronta com propriedades da 

segunda, e recebendo um terreno que adquiriu da primeira, que havia sido da Câmara 

Municipal de Paços de Ferreira. Tem anexo o recibo do pagamento da contribuição por 

título oneroso. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00002 

Data:1891-07-31 

Título: Carta de petição feita a Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de petição de José Pereira Souto a Engrácia Ferreira Neto 

Meireles Freire para que o primeiro proceda à passagem de água por um campo da 

segunda. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00003 

Data: s/d 

Título: Requerimento de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire à junta 

de freguesia de Urrô para eliminar os registos prediais dos bens que lhe pertencem, 

nomeadamente o "lameiro da portinha" e o "lameiro do carreiro", por este se situarem 

em Castelões de Cepeda. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não possui indicação de data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00004 

Data:1904-08-30 

Título: Procuração feita por Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Procuração feita por Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire a 

favor de seu filho Manuel Neto de Freitas Vasconcelos, para que este possa dar início a 

um processo judicial relacionado com propriedades da primeira. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/ FSMMS/CR/MFNFV 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D0005 

Data:1895-04-01 

Título: Procuração feita por Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Procuração de Engrácia Ferreira Neto Meireles Freire a favor de 

Aloísio Artur Torres de Vasconcelos para que este a represente numa compra de bens. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00006 

Data: s/d 

Título: Apelação civil tendo como apelante Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 3 bifólios+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Apelação cível de uma ação de nunciação de obra nova tendo 

como apelante Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire e apelada Maria Moreira de 

Fonseca Marques, pedindo que a primeira que a apelada destrua a nova parte da obra 

que empreendeu, nomeadamente um poço, que fez num prédio de Anacleto Meireles, 

pois tirava água de uma mina em que a primeira é consorte. O documento vem assinado 

no final pelo advogado António Pinto de Mesquita. 

Idioma: Português 

Notas à data: Não foi possível identificar a data do documento. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00007 

Data:1883-01-28 

Título: Registo de despesas de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 4 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Registo de despesas que José Pinto d´Azevedo Torres foi fazendo 

por conta de Engrácia Ferreira Neto Meireles Freire desde 1883 a 28 janeiro 1883. 

Idioma: Português 

 



589 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00008 

Data:1896-07-07 

Título: Medição e liquidação geral de todas as obras da casa e acessórios que a Exª Srª 

D. Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire mandou construir na Praça José Guilherme 

da Vila de Paredes 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento onde se inscrevem as medições e despesas de todas as 

obras da casa e acessórios que Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire mandou 

construir na Praça José Guilherme da Vila de Paredes, indo explicitado todas as 

despesas e o seu valor. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- DC00009 

Data:1894-11-29 

Título: Processo relacionado com um projeto de casa destinada a comércio e habitação 

na rua nascente da Praça José Guilherme tendo como proprietária Engrácia Ferreira 

Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 processo; papel 

Âmbito e conteúdo: Processo onde se encontra o projeto de casa destinada a comércio 

e habitação com dois andares dependentes, além das lojas, sendo proprietária Engrácia 

Ferreira Neto de Meireles Freire, em Paredes, junto à rua de nascente da praça José 

Guilherme, tendo num dos cadernos a planta do viria a ser esta casa e no outro a 

descrição por escrito de como será feita,  referindo-se a materiais e demais encargos, 

assim como as medições. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00010 

Data: s/d 

Título: Anotação sobre listas de testemunhas de Engrácia Ferreira Neto de Meireles 

Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; 

Papel 

Âmbito e conteúdo: Anotação sobre uma lista de testemunhas por parte de Engrácia 

Ferreira Neto de Meireles Freire. Existe na parte contrária do documento anotação com 

contas. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não possuí indicação de data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00011 

Data:1871-07-19 

Título: Sentença apostólica sobre o casamento de Engrácia Ferreira Neto de Meireles 

Freire e Boaventura Dias de Freitas Magalhães e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Sentença apostólica do arcebispo de Braga José Joaquim de 

Azevedo e Moura destinada a Engrácia Ferreira Neto Meireles Freire e Boaventura Dias 

de Freitas Magalhães e Vasconcelos autorizando-os a casar. A sentença surge porque 

estes estariam impossibilitados de casar devido ao seu grau de consanguinidade ser 

inferior ao quarto grau, sendo este o mínimo exigido. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00012 

Data: s/d 

Título: Relação dos prédios descritos na respetiva matriz predial em nome de Ex.ª Srª 

Dª Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire na matriz da freguesia de Castelões de 

Cepeda e Madalena 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Caderno referente a registos prediais em nome de Engrácia 

Ferreira Neto de Meireles Freire nas freguesias de Castelões de Cepeda e Madalena. 

Neste são enumeradas as propriedades assim como o seu rendimento. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Mau 

Notas sobre estado de conservação: O documento apresenta rasgões nas suas páginas. 

Também não possui indicação quando à data em que foi feito. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00013 

Data:1912-06-24 

Título: Carta de José Ribeiro de Castro a Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de José Ribeiro de Castro endereçada a Engrácia Ferreira 

Neto de Meireles Freire, referindo-se a uma importância que o primeiro enviou à 

segunda. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00014 

Data: s/d 

Título: Alegações sobre uma apelação onde Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire é 

apelante 

Dimensão e suporte: 5 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Alegações feitas pelo advogado Guilherme Guedes de Amorim 

sobre uma ação de apelação civil em que aparece Engrácia Ferreira Neto de Meireles 

Freire como apelante e como apelada Maria Moreira da Fonseca Marques. Esta 

apelação prende-se com uma ação de nunciação de obra nova movida por Engrácia para 

que a apelada tivesse que destruir poço que esta fez num prédio de Anacleto Meireles 

que tirava água de uma mina em que a apelante é consorte. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não apresenta indicações quanto à sua data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00015 

Data:1904-04-07 

Título: Certificado sobre escritura de obrigação de dívida feita a Engrácia Ferreira Neto 

de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 2 bifólios+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado sobre escritura de obrigação de dívida que José 

Joaquim Machado da Cunha Faria e Almeida e mulher Carolina Rosa de Freitas Lima, 

da quinta do Outeiro de S. Martinho de Campo, tinham para com Engrácia Ferreira 

Neto Meireles Freire, de Raimonda, por dinheiros emprestados a juro por esta aos 

primeiros. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00016 

Data:1899-05-03 

Título: Pedido de licença feito a Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Pedido feito por Rodrigo Porfírio de Sousa Coelho Leal, padre, a 

Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire para que esta deixe um caseiro de Rodrigo 

passar água por um dos seus terrenos. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00017 

Data:1900-05-19 

Título: Certidão sobre apólice de um empréstimo de Engrácia Ferreira Neto de Meireles 

Freire 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento e devida certidão pedida pelo procurador de 

Engrácia Neto de Meireles Freire, de nome Bracilianische Bandefeir Deutschland, sobre 

quantas apólices do empréstimo de 1895 se acham averbadas em nome de Engrácia. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00018 

Data:1895-04-24 

Título: Certidão pedida por Engrácia Ferreira Neto Meireles Freire 

Dimensão e suporte:2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão que foi pedida por Engrácia Ferreira Neto Meireles Freire 

para que se certifique que esta pagou os custos relativos ao processo de herança da mãe. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00019 

Data:1894-06-14 

Título: Certidão sobre uma reclamação de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão passada por Valeriano Pereira de Carvalho, escrivão do 

2º ofício do juízo de Direito da comarca de Paços de Ferreira, sendo a certidão sobre 

uma reclamação que foi apresentada, tendo Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

como requerente, para isentar o seu filho José da prestação de serviço militar. 

Idioma: Português 

 



601 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00021 

Data:1909-08-22 

Título: Contrato de parceria de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 2 bifólios+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de parceria feito por Engrácia Ferreira Neto de Meireles 

Freire com António Neto de Morais e sua mulher Cecília de Meireles Matos, dando a 

primeira à exploração dos segundos a sua quinta do Cabo (Raimonda), mediante o 

pagamento dos segundos de parte da produção à primeira. 

Idioma: Português 

 



602 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00022 

Data:1904-04-29 

Título: Contrato de parceria de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 2 bifólios+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de parceria feito por Engrácia Ferreira Neto de Meireles 

Freire com Júlio Nogueira Nunes e Olinda Nunes, agricultores da freguesia de Sousela, 

dando a primeira à exploração dos segundos o "campo de Paranhos e Chave", "campo 

do Sobreiro", "leira do Poilo", "leira do Portal da Missa"," leira da Arribada" e a "leira 

do Corilho", mediante a divisão da produção. 

Idioma: Português 

 



603 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00023 

Data:1903-09-20 

Título: Contrato de parceria de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de parceria de um ano feito por Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire com José Moreira e sua mulher Rosa Nunes, agricultores do lugar de 

Paredes, freguesia de Codessos, dando a primeira à exploração dos segundos a sua 

“quinta de Codeços”, mediante o pagamento dos segundos de parte da produção à 

primeira. 

Idioma: Português 

 



604 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00024 

Data:1904-10-15 

Título: Contrato de parceria feito por Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de parceria de um ano feito por Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire com Bernardo Pinto e sua mulher Engrácia Pereira, agricultores, do 

lugar de Rosende (Raimonda) dando a primeira à exploração dos segundos a sua "quinta 

do Castello" (Raimonda), mediante o pagamento dos segundos de parte da produção à 

primeira. 

Idioma: Português 

 



605 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00025 

Data:1914-02-01 

Título: Contrato de parceria de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 5 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de parceria de um ano feito por Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire com José Maria Neto e sua mulher Maria Ferreira, agricultores do lugar 

de Rosende (Raimonda), dando a primeira à exploração dos segundos a sua "quinta do 

Castello" (Raimonda), mediante o pagamento dos segundos de parte da produção à 

primeira. 

Idioma: Português 

 



606 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00026 

Data:1905-06-07 

Título: Contrato de parceria de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de parceria de um ano feito por Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire com José Maria Neto e sua mulher Maria Ferreira, dando a primeira à 

exploração dos segundos a sua "quinta d´Avim" (Lustosa), mediante o pagamento dos 

segundos de parte da produção à primeira. 

Idioma: Português 

 

 



607 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00027 

Data: s/d 

Título: Cópia das alegações por parte da ré Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Cópia das alegações por parte da ré Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire num processo judicial relacionado com a sucessão e partilha de bens 

feita pelos filhos de António Manuel Coelho Soares de Moura, da Casa da Lama, da 

freguesia de Santa Marinha de Lodares. 

Estas alegações vêm assinadas pelo advogado António Carneiro de Oliveira Pacheco. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

Notas à data: O documento não apresenta indicação de data. 

 

  



608 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00028 

Data: s/d 

Título: Resposta a questões relacionadas com o casamento de Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Resposta a questões que terão sido colocadas sobre a escritura de 

casamento de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire com Boaventura Dias Freitas 

de Magalhães e Vasconcelos, dando o autor deste documento, que não esta assinado, o 

seu parecer sobre o mesmo. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não possui data. 



609 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00029 

Data: s/d 

Título: Lista de bens imóveis de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Lista de bens imóveis pertencentes a Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire, referindo o seu número, a sua designação e o réu rendimento. 

Idioma: Português 

Notas à data: Documento não possui qualquer datação. 

Notas gerais: Existe um fólio que não parece fazer parte do mesmo documento, no 

entanto trata do mesmo assunto e foi encontrado no seu interior. 



610 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00030 

Data: s/d 

Título: Prédios descritos nas matrizes prediais das freguesias de Lagares, Urrô e Roriz, 

em nome de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 8 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Listagem de prédios descritos nas matrizes prediais das freguesias 

de Lagares, Urrô e Roriz, em nome de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire, 

fazendo referência ao número da sua inscrição predial, à sua denominação e ao seu 

rendimento. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não possui indicação da data em que foi elaborado. 

Notas gerais: É possível que se trate de três documentos diferentes, cada um referente a 

uma freguesia, cujo assunto é o mesmo, e por assim ser foram juntos a determinado 

momento, chegando-nos até nós com esta organização. 



611 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00031 

Data:1882-09-10 

Título: Declaração de recebimento de quantia paga por Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por José Pinto de Azevedo Torres 

a quem pagou Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire a quantia de 199:000 réis 

referentes aos custos do inventário a que se procedeu por morte de Boaventura Dias 

Freitas de Magalhães e Vasconcelos, tendo o primeiro assumido as custas iniciais deste. 

Idioma: Português 

 



612 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00032 

Data:1889-05-19 

Título: Declaração de remissão e passagem de um foro a favor de Engrácia Ferreira 

Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; 

Papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração feita por Ludovina Martins, viúva do lugar das 

Quintais, freguesia de Paços de Ferreira, referido que remiu o foro referente à quinta da 

Fonte, no lugar de Vila Verde (Eiriz) que tinha de pagar ao conde de Carvalheiros, 

tendo esse foro sido comprado e rematado por Engrácia Ferreira Neto de Meireles 

Freire. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 



613 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00033 

Data:1891-11-12 

Título: Cópia de parte de um processo judicial movido contra Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Cópia de parte de um processo judicial movido por Maria Moreira 

da Fonseca contra a ré Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire por esta ter aberto um 

poço perto de uma mina que afetou o usufruto de água dessa mina. 

Idioma: Português 

 



614 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00034 

Data:1898-07-10 

Título: Petição de licença feita a Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Petição feita por caseiros de Engrácia Ferreira Neto de Meireles 

Freire para que esta lhes conceda a liberdade de passar água por uma das suas 

propriedades para servir os interesses dos requerentes. 

Idioma: Português 

 



615 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00035 

Data:1896-06-30 

Título: Carta de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire dirigida a António Emílio 

Correia de Sá Brandão. 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire dirigida a 

António Emílio Correia de Sá Brandão referindo esta que comprou o foro a Maria 

Moreira da Fonseca Marques, referente a uma quinta situada na freguesia de Raimonda, 

sendo o foro dessa propriedade pago a António de Sá Brandão, proprietário da mesma, 

pelo que esta lhe envia esta carta requerendo o seu aval para efetuar o contrato de 

compra do referido foro. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Mau 

Notas sobre o estado de conservação: O documento apresenta rasgões. 



616 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00036 

Data:1914-02-01 

Título: Contrato de parceria de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de parceria de um ano feito por Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire com José Gomes e sua mulher, da freguesia de Carvalhosa, dando a 

primeira à exploração dos segundos a sua quinta d´Avim (Lustosa), mediante o 

pagamento dos segundos de parte da produção à primeira. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  



617 

 

SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR 

Data: 1705-06-05 

Título: Francisco Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

História Biográfica: Francisco Neto Rosende foi batizado a 17 de outubro de 1667 na 

paróquia de Raimonda (Paços de Ferreira), tendo como padrinhos Francisco e Maria, filha 

de Francisco Rodrigues. 

 Filho de Duarte Manuel e de Maria Neto teve como avós paternos João Manuel e 

Catarina Ferreira e como maternos António André e Maria Pedro Neto. 

 Teve 3 irmãos, sendo estes Maria, Manuel e Joana. 

 Casou a 25 de outubro de 1716 com Catarina Barbosa (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/CB) na paróquia de Lustosa (Lousada) com quem teve 10 filhos, 

sendo estes Manuel, Maria, Quitéria, Francisco Neto Rosende (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/FNR1), Rosa Maria, Clara, Ana Maria, António Neto Rosende, 

José Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JFN) e Alexandre. 

 Morreu a 1 de abril de 1754 na paróquia de Raimonda (Paços de Ferreira), sendo 

que existe a indicação que habitava o lugar de Rosende, na freguesia de Raimonda. 

 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 
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 Perfil no Geneall- Disponível em: 

<https://geneall.net/pt/nome/1305585/francisco-neto-rozende/> (consultado a 

10-03-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de óbitos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-003-0002 fl.108 v. 

(Registo de óbito) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-001-0002 fl.43 v. 

(Registo de batismo) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Lustosa, Lousada: 

Série de registos de casamento: PT-ADPRT-PRQ-PLSD11-002-0004 fl.269 v. 

(Registo de casamento) 

Idioma: Português 



619 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR- D00001 

Data: 1705-06-05 

Título: Contrato de compra de propriedade de Francisco Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta de compra que faz Francisco Neto Rosende de uma leira, 

denominada "leira da Torrente", em S. Salvador do Campo, a André Martins e sua mulher, 

do lugar da Devesa na freguesia de S. Salvador do Campo (Refoios de Riba d´Ave). 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Mau 

Notas sobre estado de conservação: Documento num estado de degradação elevado 

apresentando-se bastante esburacado. 



620 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR- D00002 

Datas extremas: 1732-01-24/ 1732-11-09 

Título: Sentença civil de justificação e absolvição de Francisco Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 8 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Sentença civil de justificação e absolvição de Francisco Neto 

Rosende, do concelho de Aguiar do Sousa, sobre questões relacionadas com partilha de 

águas. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Mau 

Notas sobre estado de conservação: O documento encontra-se bastante amarrotado e 

com rasgões. 

  



621 

 

SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR1 

Datas extremas: 1790-03-15/ 1803-11-07 

Título: Francisco Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 7 bifólios+ 1 fólio; papel 

História Biográfica: Francisco Neto Rosende nasceu a 29 de setembro de 1722 em 

Raimonda, concelho de Paços de Ferreira, tendo sido batizado nesse mesmo local no dia 

seguinte, tendo como seus padrinhos Francisco Ferreira e Serafina Ferreira, viúva, sendo 

estes da freguesia de Lustosa. 

 Francisco teve como pai Francisco Neto Rosende (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/FNR) e Catarina Barbosa (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/CB), sendo 

um dos 10 filhos destes, tendo como irmãos Manuel, Maria, Quitéria, Rosa Maria, Clara, 

Ana Maria, António Neto Rosende, José Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JFN), 

de quem foi testamenteiro, e Alexandre. 

 Foram seus avós paternos Domingos Manuel e Maria Neto, não existindo dados 

sobre os avós pelo lado materno. 

 Não existem informações sobre a existência de matrimónio assim como de sua 

descendência, tendo, portanto, morrido solteiro e sem filhos.  

 Morreu a 27 de novembro de 1803 na paróquia de Raimonda, sendo sepultado aos 

29 dias desse mês na igreja paroquial de Raimonda. 

 Segundo o seu testamento refere que quer ser enterrado com hábito de S. Francisco 

e enterrado na igreja paroquial de Raimonda, instituindo como seu herdeiro o seu 

sobrinho, e afilhado, Francisco Neto Rosende, filho do seu irmão António, tendo deixado 

ainda quantias às irmãs, sobrinhas e seus criados. 

 

 



622 

 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: 

<https://geneall.net/pt/nome/2034274/francisco-neto-rozende/> (consultado a 9-

03-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-001-0003 fl.38 v. 

(Registo de batismo) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de óbitos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-003-0004 fl.8 (Registo de 

óbito) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/CB- D00003 

Notas gerais: À sigla que representa esta secção segue-se um número 1 porque existem 

dois outros indivíduos com o mesmo nome, e não sendo possível encontrar mais um nome 

que fizesse essa distinção utilizamos números. 



623 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR1- D00001 

Data: 1803-11-03 

Título: Testamento de Francisco Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Testamento de Francisco Neto Rosende, natural de S. Pedro de 

Raimonda, local onde fez o testamento, referindo neste que quer ser sepultado vestido 

com hábito de S. Francisco na igreja paroquial de Raimonda. Determina ainda o número 

de missas que devem ser rezadas pela sua alma, e daqueles a quem este as encomenda. 

Institui como seu universal herdeiro o seu sobrinho, e afilhado, Francisco, filho de seu 

irmão António, por não ter descendência. Deixa ainda quantias às suas sobrinhas, irmãs, 

criados e outras pessoas, sendo estas sobretudo em dinheiro. Existe ainda o auto de 

aprovação do mesmo. 

Idioma: Português 

 



624 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR1- D00002 

Data: 1790-03-15 

Título: Certidão sobre o teor do testamento de José Ferreira Neto pedida por Francisco 

Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 5 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão pedida por Francisco Neto Rosende sobre o testamento que 

fez o seu irmão José Neto Rosende, ambos da freguesia de Rosende, sendo o primeiro 

testamenteiro do segundo. Nesta certidão faz-se a cópia do testamento de José Ferreira 

Neto. 

Idioma: Português 

 



625 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR1- D00003 

Data: 1790-09-11 

Título: Correspondência dirigida a Francisco Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta escrita pelo sobrinho e afilhado Manuel Neto Rosende a 

Francisco Neto Rosende tratando de assuntos pessoais. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 

 

 

  



626 

 

SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR2 

Datas extremas: 1798/ 1829-09-20 

Título: Francisco Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 4 bifólios; papel 

História Biográfica: Francisco Neto Rosende nasceu a 15 de novembro de 1775 na 

paróquia de S. Pedro de Raimonda, sendo batizado a 17 de novembro desse ano na igreja 

dessa paróquia. Teve como seus padrinhos Francisco Neto Rosende e Maria, estes dois 

solteiros. 

 Filho de António Neto Rosende e de Custódia Ferreira Leão, teve mais 4 irmãos, 

sendo estes José Ferreira Neto Leão de Rosende (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR), 

Joaquina Ferreira Neto, Marcelina Ferreira Neto e Maria Ferreira Neto. 

 Francisco teve como avós paternos Francisco Neto Rosende (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/FNR) e Catarina Barbosa (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/CB), sendo 

neto pelo lado materno de Manuel Ferreira Leão e da mulher deste Maria Ferreira Neto. 

 Não se lhe conhece casamento nem descendência, sendo um individuo sobre o 

qual não existe muita informação, daí que não tenhamos dados sobre a data e local do seu 

óbito. 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-001-0003 fl.172 v. 

(Registo de batismo) 

Idioma: Português 

Notas gerais: À sigla que representa esta secção segue-se um número 2 porque existem 

dois outros indivíduos com o mesmo nome, e não sendo possível encontrar mais um nome 

que fizesse essa distinção utilizamos números.



628 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR2- D00001 

Datas extremas: 1798/ 1804 

Título: Declaração de pagamentos feitos por Francisco Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declarações de pagamentos que foram sendo efetuados por 

Francisco Neto Rosende ao longo dos anos, desde 1798 a 1805, sendo este pagamento de 

uma comenda de S. Martinho de Sande que este deve satisfazer. 

Idioma: Português 

Notas às datas: As datas foram retiradas dos anos a que o conteúdo do documento refere 

que pagamentos foram feitos não existindo referência a anos e meses. 



629 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR2- D00002 

Data: 1807-08-14 

Título: Escritura de paga feita por Francisco Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de paga rasa e quitação que feita entre Maria Joana, com 

assistência de seu marido Manuel de Areu do lugar de Casa Nova em Guimarães, e 

Francisco Neto de Rosende, pagando este uma dívida consagrada no testamento com que 

morreu o seu tio Francisco Neto, sendo ele testamenteiro deste. 

Idioma: Português 

 



630 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR2- D00003 

Data: 18?3-08-09 

Título: Certidão sobre o assento de batismo de Francisco Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão requerida por Francisco Neto Rosende sobre o seu assento 

de batismo, existindo neste documento a transcrição desse assento. 

Idioma: Português 

 



631 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR2- D00004 

Data: 1829-09-20 

Título: Petição e carta régia de resposta de Francisco Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Petição feita por Francisco Neto Rosende devido a Anacleto 

Pinheiro ter aforado um terreno denominado "outeiro das Lages" na freguesia de 

Raimonda, sendo esse terreno inculto e que lhe esta a causar embaraço nas suas servidões 

e logradouros, pedindo este para ser ouvido perante o informante. Existe no verso uma 

carta de resposta a petição de D. Filipe. 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR 

Datas extremas: 1798-07/ 1831-10-28 

Título: José Ferreira Neto Leão Rosende 

Dimensão e suporte: 2 bifólios + 17 fólios; papel 

História Biográfica: José Ferreira Neto Leão Rosende nasceu a 30 de março de 1769 na 

freguesia de Raimonda, concelho de Paços de Ferreira, tendo sido batizado na Igreja 

paroquial dessa freguesia de Raimonda no dia seguinte. Teve como seus padrinhos 

Manuel Ferreira Leão, do lugar de Casais e a sua tia Clara. 

 Foram seus pais António Neto Rosende, do lugar de Rosende, em Raimonda, e 

Custódia Ferreira de Leão, sendo ele um dos 5 filhos resultantes desse casamento, a par 

dos seus irmãos Joaquina Ferreira Neto, Marcelina Ferreira Neto, Maria Ferreira Neto e 

Francisco Neto Rosende (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR2). 

 José Ferreira Neto foi neto pelo lado paterno de Francisco Neto Rosende (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/FNR) e Catarina Barbosa (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/CB), e, pelo 

lado materno, de Manuel Ferreira Leão, de Lustosa, e sua mulher Maria Ferreira Neto, de 

Eiriz. 

 Casou com Maria Joaquina Coelho Rodrigues Camelo (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/MJCRC) com quem teve 9 filhos conhecidos, sendo estes: Maria 

Angelica Ferreira Neto; Justina Ferreira Neto; Engrácia Ferreira Neto; Manuel Joaquim 

Ferreira Neto; José Joaquim Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN); Ana Maria 

Ferreira Neto; Maria Teresa Ferreira Neto; Joana Maria Ferreira Neto e António José 

Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/AJFN). 

 Foi senhor da Casa de Ferverença (ou Fervença, existindo este topónimo em 

Sanfins de Ferreira), onde se crê que terá habitado, sendo este quem comprou os terrenos 

onde posteriormente se viria a construir a Casa de Rosende. José Ferreira Neto Leão foi 

testamenteiro de Ana Carneiro, da freguesia de Eiriz, e de Maria Correia de Moura, 

solteira da freguesia de Lustosa. 
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 Não se possuem dados sobre a data do seu casamento e do seu óbito, visto 

existirem poucas informações sobre ele e a própria documentação que se lhe atribui não 

ser abundante. 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/287813/jose-

ferreira-neto-leao-de-rosende/ (consultado a 12-03-2018) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS- DC00011 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR- D00001 

Data: 1800-12-28 

Título: Declaração de arrendamento feito por José Ferreira Neto Leão Rosende 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de arrendamento feita por Custódio Leste de Oliveira e 

sua mulher Anastácia de Glória, da freguesia de S. Pedro de Raimonda, em que referem 

que têm arrendado o "lameiro do Punço", sendo este pertença de José Ferreira Neto Leão 

Rosende. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR- D00002 

Data: 1808-01-09 

Título: Declaração de recebimento de quantia paga por José Ferreira Neto Leão Rosende 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por Bento José em que este refere 

que recebeu de José Ferreira Neto Leão Rosende a quantia que o segundo devia ao 

primeiro por uma conta que este tinha com o primeiro. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR- D00003 

Data: 1798-06-10 

Título: Declaração de venda feita a José Ferreira Neto Leão Rosende 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de venda de 5 cavalos por 2 mil réis feita por Manuel de 

Sousa e sua mulher Perpetua Sousa, de S. Pedro de Raimonda, a José Ferreira Neto de 

Leão Rosende, sendo este da mesma freguesia. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR- D00004 

Data: 1832-05-26 

Título: Certificado de cumprimento de bens de alma passado a José Ferreira Neto Leão 

Rosende 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado passado por António José de Magalhães Mendonça, 

vigário da freguesia de S. Tiago de Figueiró, em que demonstra que José Ferreira Neto 

Leão Rosende, de Raimonda, tem cumprido com os bens de alma deixados no testamento 

de Josefa Coelho. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR- D00005 

Data: 1807-09-19 

Título: Requerimento para isenção de serviço militar pedido por José Ferreira Neto Leão 

Rosende 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento pedido por José Ferreira Neto Leão Rosende para se 

isentar do servido militar para o qual foi destacado nas ordenanças de Lustosa, tendo a 

anotação de que este foi aprovado. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR- DC00006 

Datas extremas: 1815-05-28/ 1816-08-16 

Título: Certificados de cumprimento de missas para salvação de alma mandadas por José 

Ferreira Neto Leão Rosende 

Dimensão e suporte: 11 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento composto por 11 certificados de cumprimento de missas 

outorgados por párocos das freguesias de Lamoso (Paços de Ferreira), Raimonda (Paços 

de Ferreira), Carvalhosa (Paços de Ferreira) e Gandarelha (Barcelos) por alma de Ana 

Carneiro, da freguesia de Eiriz, sendo esta mandadas cumprir por José Ferreira Neto Leão 

Rosende, testamenteiro de Ana Carneiro. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR- D00007 

Data: 1832-10-28 

Título: Declaração de recebimento de quantia paga por José Ferreira Neto Leão Rosende 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por António José Pereira de Moura, 

José Ferreira, António de Correia e António Ferreira em como estes receberam a quantia 

paga por José Ferreira Neto Leão Rosende referente a uma esmola que lhes havia deixado 

Maria Correia de Moura, de quem o referido José Ferreira é testamenteiro. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR- D00008 

Data: 1832-10-20 

Título: Declaração de recebimento de quantia paga por José Ferreira Neto Leão Rosende 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração feita por Alexandre de Moura em que refere que recebeu 

de José Ferreira Neto Leão Rosende a quantia que lhe havia deixado em testamento por 

Maria Correia de Moura, de quem o referido José Ferreira é testamenteiro. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR- D00009 

Data: 1832-10-15 

Título: Declaração de recebimento de quantia paga por José Ferreira Neto Leão Rosende 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita pelo abade Joaquim da quantia 

paga por José Ferreira Neto Leão Rosende referente aos direitos funerários de Maria 

Correia de Mora, de quem Joaquim era testamenteiro. 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN 

Datas extremas: 1797-09-27/ 1882-03-20 

Título: José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 pasta+ 1 caderneta+ 14bifólios+ 18 fólios; papel 

História Biográfica: José Joaquim Ferreira Neto nasceu a 9 de outubro de 1810 em S. 

Pedro de Raimonda tendo sido batizado a 14 de outubro de 1810 na igreja paroquial dessa 

localidade, sendo seus padrinhos José Ferreira Leão e a sua irmã Maria Teresa. 

 Filho de José Ferreira Neto Leão Rosende (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR) e 

de Maria Joaquina Coelho Rodrigues Camelo (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MJCRC), teve, 

fruto da relação dos seus pais, 8 irmãos, sendo estes: Maria Angelica Ferreira Neto; 

Justina Ferreira Neto; Engrácia Ferreira Neto; Manuel Joaquim Ferreira Neto; Ana Maria 

Ferreira Neto; Maria Teresa Ferreira Neto; Joana Maria Ferreira Neto e António José 

Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/AJFN). 

 Foram seus avós paternos António Neto Rosende e sua mulher Custódia Ferreira 

de Leão e, pelo lado materno, José Alvares Coelho e sua mulher Eugénia Rodrigues 

Camelo. 

 José Joaquim casou com Maria Cristiana de Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF) tendo com esta 4 filhos, três do sexo feminino Engrácia 

Ferreira Neto de Meireles Freire(ver: PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF), Alcina Ferreira 

Neto de Meireles Freire(ver: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF)  e Silvana Ferreira Neto de 

Meireles Freire(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF), e um filho, José Ferreira Neto de 

Meireles Freire, que morreu novo e sem descendentes. 

 Foi senhor da Casa de Rosende, onde residiu com sua mulher, tendo-lhe sucedido 

nesta casa a sua filha Engrácia, visto o seu filho ter morrido ainda jovem e sem 

descendência. 

 Faleceu na freguesia de Raimonda a 3 de setembro de 1881, tendo sido enterrado 

na igreja paroquial de Raimonda num caixão de chumbo, estando atualmente o seu caixão 
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depositado no jazigo de Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire no cemitério de 

Raimonda. 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/142094/jose-

joaquim-ferreira-neto/ (consultado a 01-04-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-001-0004 fl.135v. 

(Registo de batismo) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de óbitos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-003-0025 fl.5 v. (Registo 

de óbito) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- DC00008 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00003 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00004 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00005 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00006 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00007 

PT/CCB/FSMMS- DC00002 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 
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PT/CCB/FSMMS- DC00015 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 

PT/CCB/FSMMS- DC.00039 

PT/CCB/FSMMS- DC00040 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- SR024 

Datas extremas: 1879-08-01/ 1882-03-20 

Título: Recibos de José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 4 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 4 recibos referentes a pagamentos efetuados por 

José Joaquim Ferreira Neto. Dois destes são respeitantes a pagamentos em conservatórias, 

outro é respeitante ao pagamento de uma contribuição ao município de Lousada e outro 

relativo ao pagamento de um foro de um prazo. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00001 

Data: 1880-01-05 

Título: Declaração de recebimento feita a José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração feita por Joaquim Ferreira Coelho onde este refere ter 

recebido o pagamento referente à renda paga sobre o casal de Paredes, situado na 

freguesia de Codessos, sendo o pagamento feito por José Joaquim Ferreira Neto. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00002 

Data: 1844-04-16 

Título: Procuração feita a José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Procuração passada por Gaspar Leite d´Azevedo Araújo Viera, 

moço fidalgo com exercício no paço e cavaleiro professo nas ordens de Cristo e de Avis, 

a José Joaquim Ferreira Neto, da freguesia de Raimonda, para este receber as quantias 

devidas ao primeiro de quem possuía propriedades dele. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00003 

Data: 1855-03-17 

Título: Escritura de paga e quitação feita a José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de paga e quitação feita entre Joana Maria Carneiro Neto 

e marido Pedro Nolasco Coelho de Meireles ao seu irmão José Joaquim Ferreira Neto em 

que a primeira paga ao segundo a parte deste ligadas às legítimas referentes ao 

falecimento dos pais. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00004 

Data: 1867-02-19 

Título: Requerimento feito por José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento feito por José Joaquim Ferreira Neto referindo que 

necessita de tomar por aforamento um terreno maninho na freguesia de Raimonda para 

poder adubar as suas terras. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- DC00005 

Data: 1868-03-30 

Título: Certificado sobre inscrições hipotecárias de José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 2 bifólios + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado passado pelo administrador e conservador do registo 

hipotecário do concelho de Paços de Ferreira, de nome Manuel Botelho de Barbosa, em 

como se encontram inscritos nesse registo hipotecário as inscrições prediais e hipotecárias 

pedidas por José Joaquim Ferreira Neto. 

Tem anexo o recibo do pagamento feito por José Joaquim Ferreira Neto à conservatória 

de Paços de Ferreira.  

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00006 

Data: s/d 

Título: Caderneta de assento de contas de José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 caderneta; papel 

Âmbito e conteúdo: Caderneta onde José Joaquim Ferreira Neto assenta os rendimentos 

da cobrança feita à propriedade denominada "Outeirinho de Roriz ", cujo direito de 

senhorio pertencente ao referido José Joaquim Ferreira Neto. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00007 

Data: 1878-01-26 

Título: Declaração de recebimento de José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de Joaquim Ferreira Coelho, feita por José Pereira 

Monteiro, por o primeiro não puder escrever, em que este declara ter recebido a quantia 

referente à renda do casal de Paredes, sendo o pagamento feito por José Joaquim Ferreira 

Neto. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00008 

Data: 1876-12-27 

Título: Declaração de recebimento de José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração feita por Joaquim Ferreira Coelho, sendo esta escrita por 

José Pereira Monteiro, em que refere que recebeu de José Joaquim Ferreira Neto o que 

este é obrigado a pagar devido ao casal de Paredes na freguesia de Codessos. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00009 

Data: 1862-10-23 

Título: Declaração de recebimento de José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração feita por Carlos Machado referindo que recebeu de José 

Joaquim Ferreira Neto a quantia referente ao pagamento dos foros vencidos nos anos de 

1861 e 1862 referente à propriedade denominada “Outeiro de Baixo”, na freguesia de 

Roriz. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00010 

Data: 1868-10-20 

Título: Declaração de recebimento de José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração feita por Bernardino Ferreira Coelho referindo que 

recebeu de José Joaquim Ferreira Neto a quantia que este é obrigado a pagar de renda 

relativa aos bens de Codessos. 

Idioma: Português 

 



657 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00011 

Data: 1878-11-14 

Título: Declaração de recebimento de José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração feita por José Pereira referindo que recebeu de José 

Joaquim Ferreira Neto, representado por Severo Máximo, seu cunhado, sendo o 

pagamento referente a uns móveis existentes na Casa do Cabo, situada em Paredes. 

Idioma: Português 

 

 



658 

 

DS 

 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00012 

Data: 1863 

Título: Declaração de recebimento de José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração feita por António Machado referindo que recebeu de 

José Joaquim Ferreira Neto a quantia pertencente aos anos de 1863, não referindo a que 

se deve o pagamento. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00013 

Data: 1865 

Título: Declaração de recebimento de José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração feita por Manuel Vicente Machado referindo que 

recebeu de José Joaquim Ferreira Neto a quantia que este estava obrigado a pagar a Carlos 

Machado, sendo o pagamento referente ao ano de 1865. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00014 

Datas extremas: 1877-12-08/ 1879-08-08 

Título: Escritura de compra feita por José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 10 bifólios+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de compra e venda feito entre José Guilherme Pacheco, 

como procurador de Guilhermina de Carvalho e seu ex-esposo Luís Barbosa de 

Mendonça, e José Joaquim Ferreira Neto, de Rosende, pelo qual os primeiros vendem ao 

segundo a quinta do Cabo. Existem ainda duas certidões anexas, uma das quais 

certificando o pagamento de um foro por parte de Miguel Joaquim de Sousa de Mendonça 

e sua mulher Sofia Monteiro Coelho da Silva, referente à quinta do Cabo. A outra certifica 

a compra feita por José Joaquim Ferreira Neto a Luís Barbosa de Mendonça e sua mulher 

Guilhermina de Carvalho dos bens respeitantes ao prazo da quinta do Cabo. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00015 

Data: s/d 

Título: Declaração de Caetano Pereira de Sousa Torres contra José Joaquim Ferreira Neto 

e outros 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de Caetano Pereira de Sousa Torres contra José Joaquim 

Moreira e mulher Ana Machado; Afonso Joaquim Coelho Alves; António José Fernandes 

e mulher Maria Pereira; Maria Nogueira, viúva; Joaquim Nogueira e mulher Maria; Maria 

Camelo; José Márcio; Vitorino Moreira e mulher Joana Dias de Meireles; Vitorino 

Ferreira; António Nunes de Magalhães; José Joaquim Ferreira Neto e mulher Maria de 

Meireles devido a questões relacionadas com o uso indevido de águas. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF 

Notas à data: O documento não se encontra datado por não existir indicações que nos 

permitam fazê-lo. 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- DC00016 

Datas extremas: 1797-09-27/ 1848-02-25 

Título: Declaração sobre aforamento feito por José Joaquim Ferreira Neto e Maria 

Cristina Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 bifólio+ 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de aforamento feita por José Freire e mulher Angélica 

Rosa, do lugar do Rebolido, freguesia de Gondalães, referente a um pedaço de terra de 

mato pegado a uma sorte destes, sendo o aforamento feito por Joaquim Ferreira Neto e 

mulher Maria Cristiana de Meireles Freire. Anexo esta um auto de apegação, medição, 

louvação e vedoria feito por José Patrício de Meireles Freire, de S. Pedro de Fins, pai de 

Maria Cristiana, de um pedaço de terra inclusa no meio da sorte e devesa que possui em 

Gondalães, provavelmente a propriedade aforada. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF/JPMF 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- DC00017 

Datas extremas: 1684-08-11/1877-12-08 

Título: "Prazo antigo da quinta do Cabo em Paredes" 

Dimensão e suporte 1 pasta; papel 

Âmbito e conteúdo: Pasta intitulada "Prazo antigo da quinta do Cabo em Paredes" que 

congrega a seguinte documentação relativa à quinta do Cabo: prazo em três vidas de 

Gaspar Luís do Cabo e sua mulher Maria Barbosa, de Castelões de Cepeda,  por Martim 

Távora e Sousa, solteiro residente na quinta da Pisqueira em Entre-os-Rios, como 

senhorio enfiteuta de vários bens e terras do Mosteiro de Santo Tirso, assim como seu 

pai, Diogo de Sousa Távora , fidalgo da casa de sua majestade,  sendo a propriedade 

emprazada o casal do Cabo, localizado em Castelões de Cepeda(11 setembro 1684); 

certidão pedida por Gaspar Leite de Azevedo e Araújo a referir que este entregou um livro 

onde constavam vários prazos de Gaspar Luís do Cabo e sua mulher Maria Barbosa, 

nomeadamente o respeitante ao casal do Cabo (4 dezembro 1820); escritura de compra e 

venda feita entre  José Joaquim Ferreira Neto, proprietário da quinta de Rosende, de S. 

Pedro da Raimonda, e Luís Barbosa de Mendonça, da Casa de Rande, e ex-mulher 

Guilhermina Lisete de Carvalho, de Felgueiras , sendo a quinta do Cabo a propriedade 

transacionada(8 dezembro 1877); certificado sobre uma procuração passada por João 

Peixoto da Silva Almeida Macedo e Carvalho, visconde de [Loudezo], morador na Casa 

de Salvador, sobre a inscrição do casal do Cabo (29 setembro 1876). 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JNR 

Datas extremas: 1786-01-02/ 1789-02-12 

Título: José Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

História Biográfica: José Ferreira Neto nasceu a 16 de novembro de 1729 em s. Pedro 

de Raimonda, sendo batizado no dia 20 desse mês e ano na igreja paroquial dessa 

localidade, tendo como seus padrinhos Manuel Neto, filho de Frutuoso Fernandes, do 

lugar de Moreira, freguesia de Santa Maria de Sousela, e como madrinha uma filha de 

Francisco Pedro. 

 Foram seus pais Francisco Neto Rosende (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR) e 

Catarina Barbosa (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/CB). Teve como seus avós paternos 

Domingos Manuel e Maria Neto, sendo que existe uma incógnita quanto aos seus avós 

maternos. 

 Teve 9 irmãos fruto do casamento dos seus pais, nomeadamente Manuel, Maria, 

Quitéria, Francisco Neto Rosende (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/FNR1), Rosa Maria, Clara, 

Ana Maria, António Neto Rosende e Alexandre. 

 José Ferreira Neto, embora solteiro, teve 3 filhos naturais, Manuel e as gémeas 

Joana e Perpétua. Viveu parte da sua vida no Brasil, na freguesia de Santo António em 

Goiás, do bispado do Pará. 

 Segundo o seu testamento, onde deixou como herdeiros de duas de três partes os 

seus filhos e a terceira parte para esmola e realização de missas, cabendo cumprir isto ao 

seu testamenteiro o tenente Luís Monteiro, este queria ser enterrado na pátria, tendo já 

vontade de voltar enquanto era vivo.  

 Terá morrido depois de 12 de fevereiro de 1789, data em que é feito o seu 

testamento. 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/2034278/jose/ 

(consultado a 6-04-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-001-0003 fl. 45v. 

(Registo de batismo) 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/CB- D00003 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JNR- D00001 

Data: 1786-01-02 

Título: Testamento de José Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Testamento feito José Neto Rosende estando este no Brasil na data 

da sua realização. Pelo seu testamento José refere que gostaria de ser enterrado na sua 

pátria, amortalhado em hábito de S. Francisco. Institui como seu testamenteiro o tenente 

Luís Monteiro e declara como herdeiros de duas partes da sua herança os três filhos 

naturais que teve, Manuel, Joana e Perpétua, ficando o que resta para esmolas e missas 

pela sua alma e dos parente que enumera.  

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/JNR- D00002 

Data: 1786-01-02 

Título: Certidão outorgada por Francisco Alvares a José Neto Rosende 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão outorgada por Francisco Alvares, presbítero na catedral de 

S. Luís do Maranhão (Brasil), a requerimento de José Neto Rosende, querendo este 

segundo, residente na freguesia de Santo António (Goiás), voltar à sua pátria, atestando 

o primeiro que este não tem nada que o impeça de partir e manda que lhe passem por 

certidão a autorização para poder voltar ao reino de Portugal. 

Idioma: Português 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/MFP 

Datas extremas:1919-09-26/ 1935-06-17 

Título: Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 2 envelopes+ 2 postais+ 3 bifólios+15 fólios; papel 

História Biográfica: Manuel Fernandes Porto, também conhecido como Manuel 

Fernandes Porto Júnior, nasceu em Infias (Vizela) a 8 de setembro de 1880, sendo filho 

único de António Fernandes Porto e de Ricarda Plácida de Jesus Fernandes, não se 

sabendo quem foram os seus avós, tanto maternos como paternos.  

 Casou como Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes, sendo o 

segundo marido desta, que após a morte do primeiro marido ficou a governar a Casa de 

Rosende, onde ambos habitaram, tendo este casamento sido celebrado a 21 de junho de 

1919, em Braga. Deste casamento não resultou qualquer descendência, tal como do 

primeiro casamento da sua mulher. 

 Foi proprietário de profissão e residiu com sua mulher na Casa de Rosende em 

Raimonda, mantendo propriedades, para além das associadas à referida casa, no concelho 

de Vizela. 

 Importa referir que o assento de batismo não existe para a data e local avançados 

pela fonte que consultamos, no entanto, a documentação associada a este produtor, induz 

a sua naturalidade no concelho de Vizela. 
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Materiais adicionais: Consulte-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/26864/manuel-

fernandes-porto/ (consultado a 10-03-2018) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00003 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00005 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00010 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- DC00014 

PT/CCB/FSMMS- DC00015 

PT/CCB/FSMMS- DC00034 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/MFP/027 

Datas extremas: 1921-12-28/ 1935-06-17 

Título: Correspondência de Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 2 envelopes+ 2 postais + 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta pela correspondência recebida por Manuel 

Fernandes Porto. Existem dois postais do médico J. Pinto Cabral, falando de negócios 

relacionados com propriedades, outra de Luís P. Carneiro Leão, engenheiro eletrotécnico, 

tratando de negócios relacionados com a rede elétrica. Existe uma carta, que vem apenas 

rubricada, tratando de negócio com Manuel Fernandes Porto e, por fim, uma de João 

Gonçalves Martins, também sobre negócios. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/MFP- D00001 

Data:1919-09-26 

Título: Arrendamento feito por Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Arrendamento de um ano feito por Manuel Fernandes Porto a 

Agostinho de Sousa e Silva e sua mulher Ana da Silva, lavradores do lugar de Bairros, 

freguesia de Paço de Sousa, sendo arrendado pelo primeiro a "quinta de cima de Vila de 

Dentro" situada na freguesia de Paço de Sousa. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/MFP- D00002 

Data:1924-01-28 

Título: Declaração sobre a posse de um prédio de Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de Manuel Fernandes Porto ao chefe da repartição das 

Finanças do concelho de Guimarães onde refere ser proprietário de um prédio em Vizela, 

na freguesia de Caldas de S. João, estando esse arrendado a Luís Ferreira. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/MFP- D00003 

Data:1920-01-16 

Título: Requerimento feito por Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento de Manuel Fernandes Porto dirigido ao chefe da 

repartição das Finanças de Paços de Ferreira para que este lhe certifique os bens situados 

em Penafiel que foram deixados a sua mulher Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor 

e Menezes nos processos de óbito de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire, Alcina 

Ferreira Neto de Meireles Freire e Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/MFP- D00004 

Data:1920-09-16 

Título: Requerimento de Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento de Manuel Fernandes Porto dirigido ao chefe da 

repartição das Finanças de Paços de Ferreira para que este lhe certifique os bens situados 

em Lousada que foram deixados a sua mulher Maria Augusta Ferreira Neto de 

Sottomayor e Menezes nos processos de óbito de Engrácia Ferreira Neto de Meireles 

Freire, Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire e Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/MFP- D00005 

Data:1920-01-16 

Título: Requerimento de Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento de Manuel Fernandes Porto dirigido ao chefe da 

repartição das Finanças de Paços de Ferreira para que este lhe certifique os bens situados 

em Felgueiras que foram deixados a sua mulher Maria Augusta Ferreira Neto de 

Sottomayor e Menezes nos processos de óbito de Engrácia Ferreira Neto de Meireles 

Freire, Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire e Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/MFP- D00006 

Data:1920-01-16 

Título: Requerimento feito por Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento de Manuel Fernandes Porto dirigido ao chefe da 

repartição das Finanças de Paços de Ferreira para que este lhe certifique os bens situados 

em Guimarães que foram deixados a sua mulher Maria Augusta Ferreira Neto de 

Sottomayor e Menezes nos processos de óbito de Engrácia Ferreira Neto de Meireles 

Freire Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire e Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/MFP- D00007 

Data:1920-01-16 

Título: Requerimento feito por Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Requerimento de Manuel Fernandes Porto dirigido ao chefe da 

repartição das Finanças de Paços de Ferreira para que este lhe certifique os bens situados 

em Paredes que foram deixados a sua mulher Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor 

e Menezes nos processos de óbito de Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire Alcina 

Ferreira Neto de Meireles Freire e Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/MFP- D00008 

Data:1924-01-28 

Título: Declaração de rendas dos prédios urbanos de Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de rendas dos prédios de Manuel Fernandes Porto nos 

concelhos de Paredes, Porto, Felgueiras, Paços de Ferreira e Guimarães enumerando o 

imóvel assim como o seu local, inquilinos e rendimentos. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/ FSMMS/CR/MFP- D00009 

Data:1921-01-19 

Título: Recibo de Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Recibo de Manuel Fernandes Porto, passado por Vitorino Pinto, 

referente a trabalhos que este realizou na Casa das Pias, pertença do primeiro. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFP- D00010 

Data:1920-11-24 

Título: Conta dos milhos da Quinta da Porta 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Registo da conta dos milhos da Quinta da Porta, enumerando o nome 

da pessoa que devia pagar e a quantidade de milho a ser paga. O documento encontrasse 

assinado por Manuel Fernandes Porto. 

Idioma: Português 

Notas à data: A data é retirada do documento quando este refere que determinado 

pagamento foi feito nessa data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFP- D00011 

Data: Cerca de 1920 

Título: Conta do cereal da Quinta da Porta (Vizela) vendido no ano de 1920 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Lista do cereal produzido na Quinta da Porta em Vizela, 

enumerando as quantidades produzidas e o seu destino, assim como o que foi pago 

indicando a pessoa em questão. 

Este documento no final encontrasse assinado por Manuel Fernandes Porto. 

Idioma: Português 

Notas à data: Data inferida do próprio título do documento. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFP- D00012 

Data:1922-06-30 

Título: Fatura de Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Fatura relativa ao pagamento de impostos feito por Manuel 

Fernandes Porto à Câmara Municipal de Paços de Ferreira. 

Idioma: Português 
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFP- DC00013 

Data:1921-10-05 

Título: Anotações de Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 2 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Anotações de vários nomes numa folha de participação para 

pagamento da taxa militar e inscrição no recenseamento militar, estando a folha na sua 

parte detrás assinada por Manuel Fernandes Porto. 

Idioma: Português 

Notas à data: A data apresentada respeita a uma anotação feita no documento. 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV 

Datas extremas:1903-09-20/ 1925-01-31 

Título: Manuel Ferreira Neto de Freitas de Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 13 cadernos+39 bifólios+ 42 fólios; papel 

História Biográfica: Manuel Ferreira Neto de Freitas Vasconcelos nasceu a 18 de 

outubro de 1879 na freguesia de S. Pedro de Raimonda, sendo batizado na igreja paroquial 

dessa freguesia no dia 20 desse mesmo mês e ano. 

 Foram seus pais Boaventura Dias Freitas de Magalhães Vasconcelos (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV), da Casa do Reguengo em Raimonda, e Engrácia 

Ferreira Neto de Meireles Freire (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF), senhora da Casa 

de Rosende. 

 Manuel teve como seus avós paternos José Diogo Dias Freitas e Vasconcelos (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/JDDFV) e sua mulher Maria Cândida Barbosa de 

Magalhães (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV/MCBM) e, pelo lado materno, José 

Joaquim Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN), senhor da Casa de Rosende, e 

Maria Cristiana de Meireles Freire (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF). Teve dois 

irmãos, sendo estes José Neto de Freitas e Vasconcelos e Arnaldo Neto de Freitas e 

Vasconcelos, morrendo ambos jovens e sem descendência. 

 A 24 de maio de 1905 casou com Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor e 

Menezes (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM), na capela da Nossa Senhora da 

Anunciação, situada na Casa de Cabanelas, de onde era descendente a sua mulher. No 

entanto, apesar de casado, não teve descendência, ainda que tenha existido um processo 

para o declarar como pai de uma filha de Andrea Philibois, numa relação que teria tido 

com esta, ainda que no processo Maria Augusta tenha referido que este era impotente. 

 Foi senhor da Casa de Rosende, por herança de sua mãe, e do Reguengo, herdada 

por parte do seu pai, tendo habitado em conjunto com a sua mulher a Casa de Rosende 

situada em Raimonda. 
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 Faleceu a 20 de fevereiro de 1917 na freguesia de Raimonda, onde foi sepultado, 

tendo-lhe sucedido na Casa de Rosende a sua mulher. 

 

Materiais adicionais: Veja-se:  

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/26861/manuel-

ferreira-neto-de-freitas-e-vasconcelos/ (consultado a 10-03-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-001-0025 fl.6 v. e 7 

(Registo de batismo) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Bustelo, Penafiel: 

Série de registos de baptismos: PT-ADPRT-PRQ-PPNF03-002-0039 fl.3 (Registo 

de casamento) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00009 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00013 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- D00009 

PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00004 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00035  

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00048 
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PT/CCB/FSMMS- DC00002 

PT/CCB/FSMMS- DC00011 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 

PT/CCB/FSMMS- DC00034 

PT/CCB/FSMMS- DC00040 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- SR017 

Datas extremas: 1905-12-27/ 1925-01-31 

Título: Recibos de Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 8 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 8 recibos endereçados a Manuel Ferreira Neto 

de Freitas e Vasconcelos, correspondendo estes a pagamentos da derrama paroquial, 

pagamento de contribuições e impostos e existindo ainda um referente ao pagamento de 

um prémio de seguro. 

Idioma: Português 

Notas gerais: Deve-se referir que existem recibos dirigidos a Manuel Ferreira Neto de 

Freitas e Vasconcelos cuja data é posterior à morte deste. 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- SR018 

Datas extremas: 1904-07-24/ 1914-09-29 

Título: Róis de recebimento do pão das quintas de Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 13 cadernos; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 13 cadernos onde se elencam os produtos 

alimentares que Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos recebeu das suas quintas. 

Existem cadernos referentes aos anos de 1904 a 1907 e de 1909 a 1913 referentes às 

propriedades que este denomina de "quintas de cima", e para as quintas de Paredes e Urrô 

existem para os anos de 1910, 1911 e 1914, e para as quintas de Paredes Urrô e Paços de 

Sousa referente ao ano de 1916. 

Nestes elencam-se todas as quintas e a respetiva quantia que recebeu de cada uma delas 

pelo S. Miguel. 

Idioma: Português 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- SR019 

Datas extremas: 1903-09-20/ 1911-02-20 

Título: Arrendamentos feitos por Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 30 bifólios + 20 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 26 arrendamentos feitos por Manuel Ferreira 

Neto de Freitas e Vasconcelos, aparecendo este como arrendatário. 

Estes 25 contratos foram celebrados com: Ana de Jesus; ; António Coelho de Barros e 

mulher Carolina Pereira; António de Sousa e mulher Maria da Costa; António de Sousa 

Caldas e sua mulher Maria de Freitas Castro Caldas; António da Silva e sua mulher 

Margarida de Sousa; António Mendes e mulher Maria Júlia de Freitas; Armindo e sua 

mulher Ana Dias Vieira; Domingos Ferreira e mulher Maria da Silva; Filipe Roque 

d´Oliveira e Maria Salgado; Joaquim da Cunha e sua mulher Margarida da Cruz; Joaquim 

Ferreira e mulher Rosa Lopes;  

José Coelho; José Coelho Moreira; Justina Pereira Coelho; Manuel José de Freitas e sua 

mulher Margarida da Rocha Nunes; Maria Ermelinda Coelho Caldas; Rita Maria Aires 

Pinto; Vitorino Rodrigues; Zeferino Soares dos Santos e mulher Ana Moreira. 

Idioma: Português 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- SR020 

Datas extremas: 1904-08-03/ 1906-04-19 

Título: Correspondência de Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 2 envelopes (c/ 2 bifólios); papel 

Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida por Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos, composta por duas cartas. Uma das cartas é-lhe enviada pela Direção dos 

Serviços Fluviais e Marítimos, sendo o seu conteúdo uma licença para Manuel Ferreira 

Neto encanar um ribeiro. A restante correspondência trata assuntos económicos havendo 

uma carta endereçada a Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire, envida por Carlos 

Moreira da Cunha, no interior de um envelope endereçado a Manuel Ferreira Neto de 

Freitas e Vasconcelos. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00001 

Data: 1915-10-07 

Título: Declaração de dívida de Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de dívida feita por Engrácia Soares dos Santos e seu 

marido Alexandre Gomes da Silva e Manuel Soares dos Santos, solteiro, maior, 

proprietários, do lugar de Ordins (Lagares), a Manuel Ferreira Neto de Freitas 

Vasconcelos, existindo essa dívida a pagar pelo segundo aos primeiros devido a uma 

quantia legada por testamento de Engrácia Ferreira Neto, mãe de Manuel. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Mau 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00002 

Data: s/d 

Título: Cadastro de propriedades de Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos na 

freguesia de Idães 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento pelo qual é feito o cadastro de propriedades de Manuel 

Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos na freguesia de Idães (Felgueiras) onde se refere 

a propriedade e o seu rendimento. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Mau 

Notas à data: O documento não tem indicação de data.  

Notas sobre o estado de conservação: Encontra-se em mau estado de conservação com 

vários rasgões. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00003 

Data: 1905-09-21 

Título: Contrato de parceria feito por Manuel Ferreira Neto de Freitas Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 3 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Contrato de parceria de um ano celebrado por Manuel Neto de 

Freitas Vasconcelos com António Joaquim Gomes e sua mulher Sofia Pereira 

relativamente à propriedade da "Quinta da Derradeira", pertença do primeiro, e à sua 

utilização dos terrenos desta para cultivo pelos segundos, mediante o pagamento de parte 

dessa produção ao proprietário. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00004 

Data: 1916-12-31 

Título: Certificado de cumprimento de missas pela alma de Engrácia Ferreira Neto de 

Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado de cumprimento de missas pela alma de Engrácia 

Ferreira Neto de Meireles Freire passado pelo padre de Freamunde Francisco Pinto de 

Vasconcelos, referindo que as celebrou, sendo estas missas mandadas dizer pelo filho e 

testamenteiro Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00005 

Data: 1911-02-25 

Título: Procuração feita por Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Procuração feita por Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos 

a Rodrigo Pereira da Silva Lencastre, solteiro, empregado escritório e morador no Porto, 

para que este o represente num arrendamento de um prédio e casas que este tinha na 

avenida de Carreiros, na Foz do Douro. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00006 

Data: 1903-08-20 

Título: Declaração de recebimento feita Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por Manuel Ferreira Neto de Freitas 

e Vasconcelos, representando-se a si, e como procurador de Rodrigo Pereira de 

Sottomayor e Menezes e  Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, seu sogro, este como 

tutor do seu filho José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, em que este refere que 

recebeu de Albino dos Santos Carneiro Leão uma quantia respeitante a juros que este 

devia por escritura pública feita por Alcina Ferreira Neto Meireles Freire, de quem são 

herdeiros os recebedores. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00007 

Data: 1907-12-20 

Título: Declaração de recebimento feita por Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por Manuel Ferreira Neto de Freitas 

e Vasconcelos, representando-se a si, e como procurador de Rodrigo Pereira de 

Sottomayor e Menezes e  Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, seu sogro, este como 

tutor do seu filho José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, em que este refere que 

recebeu de Armindo Pereira da Costa, da freguesia de S. João de Vizela, uma quantia 

respeitante a juros que este devia por escritura pública feita por Alcina Ferreira Neto 

Meireles Freire, de quem são herdeiros os recebedores. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00008 

Data: 1911-03-12 

Título: Declaração de recebimento feita por Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por Manuel Ferreira Neto de Freitas 

e Vasconcelos, representando-se a si, e como procurador de Rodrigo Pereira de 

Sottomayor e Menezes e  Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, seu sogro, este como 

tutor do seu filho José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, em que este refere que 

recebeu de Albino dos Santos Carneiro Leão, da freguesia de Ferreira, uma quantia 

respeitante a juros que este devia por escritura pública feita por Alcina Ferreira Neto 

Meireles Freire, de quem são herdeiros os recebedores. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00009 

Data: 1911-03-12 

Título: Declaração de recebimento feita por Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por Manuel Ferreira Neto de Freitas 

e Vasconcelos, representando-se a si, e como procurador de Rodrigo Pereira de 

Sottomayor e Menezes e  Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, seu sogro, este como 

tutor do seu filho José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, em que este refere que 

recebeu de Delfina Guimarães Correia de Sá, da freguesia de Eiriz, uma quantia 

respeitante a juros que esta devia por escritura pública feita por Alcina Ferreira Neto 

Meireles Freire, de quem são herdeiros os recebedores. 

 Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00010 

Data: 1907-05-18 

Título: Declaração de recebimento feita por Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por Manuel Ferreira Neto de Freitas 

e Vasconcelos, representando-se a si, e como procurador de Rodrigo Pereira de 

Sottomayor e Menezes e  Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, seu sogro, este como 

tutor do seu filho José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, em que este refere que 

recebeu de  Armindo Pereira da Costa uma quantia respeitante a juros que este devia por 

escritura pública feita por Alcina Ferreira Neto Meireles Freire, de quem são herdeiros os 

recebedores. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00011 

Data: 1911-12-03 

Título: Registo de rendas recebidas no ano de 1911 por Manuel Ferreira Neto de Freitas 

e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento onde estão registadas as rendas recebidas por Manuel 

Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos, referentes a ano de 1905 em Felgueiras, onde se 

encontram enumerados os arrendatários assim como o bem em questão e a sua localização 

e ainda o valor do rendimento. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00012 

Data: 1905-12-30 

Título: Licença de construção passada a Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença de construção passada a Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos pela Direção das Oras Públicas do distrito do Porto, para que o referido 

Manuel pudesse vedar uma propriedade sua. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- DD00013 

Data: s/d 

Título: Lista com registo de propriedades de Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Lista com registo de propriedades de Manuel Ferreira Neto de 

Freitas e Vasconcelos elencando as propriedades assim como os rendimentos de cada uma 

delas. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não tem indicação de data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV- D00014 

Data: s/d 

Título: Fragmento de documento de Manuel Ferreira Neto de Freitas e Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Fragmento de documento referindo-se a uma sorte pertencente à 

quinta de Barrosas existindo anotado o nome de Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não possui indicação de data. 

 

 

  



705 

 

SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM 

Datas extremas:1918-03-06/ 1943-01-26 

Título: Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 maço+ 1 caderno+ 7 postais+ 63 bifólios+108 fólios; papel 

História Biográfica: Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor e Menezes terá nascido, 

segundo algumas fontes, a 27 de agosto de 1885 na freguesia de Bustelo (Penafiel), no 

entanto para a data e locais avançados não existe o respetivo assento de batismo. 

 Filha de Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1), que foi senhor de Cabanelas, e da mulher deste Silvana 

Ferreira Neto de Meireles Freire (ver: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF), tendo, fruto da 

relação dos seus pais, dois irmãos, Rodrigo Pereira de Sotomaior e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2), e José Joaquim Pereira Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM). 

 Neta pelo lado paterno de Rodrigo Pereira de Sottomayor e Menezes (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM) e de sua mulher Rosa Clara Pinto Coelho Soares de Moura 

(ver: PT/CCB/FSMMS/CC/RCPCSM) e pelo lado materno de José Joaquim Ferreira 

Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN) e de Maria Cristiana Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF). 

 Maria Augusta casou por duas vezes, em primeiras núpcias a 24 de maio de 1905 

na capela anexa ao solar de Cabanelas (Bustelo), com Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV), senhor das Casas do Reguengo e de 

Rosende, tendo vivido com este na sua Casa do Reguengo. Deste primeiro matrimónio 

não houve nenhuma descendência, tendo ela ficado como senhora da Casa de Rosende 

que era de seu marido após a morte deste. 

 Casou pela segunda vez, após a morte de seu primeiro marido, com Manuel 

Fernandes Porto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MFP) a 21 de junho de 1919 em Braga, não 

existindo também descendência deste casamento. Já casada com este enfrentou um 

processo judicial relacionado com uma possível filha que o seu primeiro marido havia 
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tido fora do casamento, tendo existido esse processo para existir esse reconhecimento de 

paternidade. 

 Foi proprietária, vivendo dos rendimentos de suas propriedades, que administrou 

em conjunto com seus maridos, tendo vivido com estes na Casa de Rosende. 

 Morreu a 5 de novembro de 1938 sem descendência tendo a sua herança passado 

para os sobrinhos. 

 

Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/26860/maria-

augusta-ferreira-neto-de-sotomaior-e-menezes/ (consultado a 13-02-2018) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/LASDB- SR006 

PT/CCB/FSMMS/CC/CMSDBM- SR003 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00009 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- D00009 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- D00007 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSDBM- SR029 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM- SR034 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00005 
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PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00048 

PT/CCB/FSMMS- DC00002 

PT/CCB/FSMMS- DC00009 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 

PT/CCB/FSMMS- DC00013 

PT/CCB/FSMMS- DC00015 

PT/CCB/FSMMS- DC00034 

Notas gerais: Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes apesar de ter 

nascido e ter ascendência da Casa de Cabanelas casou em primeiras núpcias com Manuel 

Ferreira Neto de Meireles Freire, senhor da Casa do Rosende e Reguengo, tendo habitado 

a Casa de Rosende onde grande parte da sua vida desenrolou, sendo ela própria 

administradora da Casa de Rosende após a morte do seu primeiro marido. 
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SR 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- SR025 

Datas extremas:1922-10-13/ 1937-01-15 

Título: Recibos de Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 maço+ 3 bifólios + 33 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Série composta por 35 recibos de pagamentos feitos por Maria 

Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes.  Na sua grande maioria são referentes 

a pagamentos de contribuições e impostos e de despesas relacionadas com a gestão da 

Casa, existindo também os recibos referentes aos pagamentos de uma subscrição de um 

jornal "O Progresso de Paços de Ferreira", um ao pagamento da derrama paroquial e anda 

um correspondente a pagamentos feitos por serviços prestados por um solicitador. 

Idioma: Português 
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Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- SR026 

Datas extremas:1924-03-26/ 1930-11-22 

Título: Correspondência de Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 3 envelopes + 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e expedida por Maria Augusta Ferreira 

Neto de Sottomayor e Menezes. Existe uma carta assinada por Maria Augusta direcionada 

a um primo, tratando assuntos pessoais. As restantes são endereçadas a Maria Augusta, 

sendo uma envida pela sua sobrinha Engrácia Cândida de Sottomayor e Menezes e pelo 

seu marido Cândido Joaquim Freixieiro, tratando assuntos pessoais, e a restante de José 

de Freitas Ribeiro Faria sobre assuntos relacionados com administração de propriedades. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00001 

Data: 1927-04-15 

Título: Notificação do Supremo Tribunal de Justiça a Maria Augusta Ferreira Neto de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Notificação do Supremo Tribunal de Justiça a Maria Augusta 

Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes para proceder ao pagamento das custas no 

processo em que esteve envolvida. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00002 

Data: 1935-05-25 

Título: Manifesto de vide de Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento com os dados sobre o número de vides, e propriedades 

onde estas se encontravam, que Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor e Menezes tinha 

no concelho de Guimarães. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00003 

Data: 1926 

Título: Declaração sobre compra feita por Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e 

Menezes e Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração sobre a compra do “campo e lote do Mato” em Parada 

feita entre Manuel Fernandes Porto e mulher Maria Augusta Neto Sottomayor e Menezes, 

como compradores, e Escolástica Teles de Menezes e as filhas Margarida Ribeiro e Alzira 

Ribeiro mulher de Fortunato Fernandes, como vendedoras. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CC/FSMMS/CR/MFP 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00004 

Data: 1923-04-19 

Título: Licença de construção de Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Licença de construção outorgada a Maria Augusta Ferreira Neto de 

Sottomayor e Menezes para que esta substitua uma calçada de uma serventia. 

Idioma: Português
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00005 

Data: 1929-06-14 

Título: Nota de registo de propriedade feito por Maria Augusta Ferreira Neto de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Nota de registo de propriedade localizada em Raimonda comprada 

por Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor e seu marido Manuel Fernandes Porto a 

João Batista Coelho e sua mulher Maria Coelho, do lugar de Barreiros (Raimonda), 

proprietários, sendo esse registo feito na Conservatória do Registo Predial de Paços de 

Ferreira. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MFP 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00006 

Data: 1918-03-06 

Título: Declaração de recebimento feita a Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de recebimento feita por A. Coelho da Silva Barbosa 

referindo que recebeu de Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes a quantia 

respeitante a um foro referente ao ano de 1918. 

Idioma: Português 

 

 



716 

 

DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00007 

Data: 1918-03-21 

Título: Título de troca de propriedades de Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Título de troca de bens entre José Ribeiro Machado e mulher 

Joaquina Pacheco Machado, do lugar da Lameira, freguesia de Lustosa, e Maria Augusta 

Ferreira Neto Sottomayor e Menezes, trocando os primeiros uma sorte de mato com 

pinheiros denominada "sorte dos Chasmitães", situado na freguesia de Lustosa, e a 

segunda troca o seu "campo ou bouça da Lameira". 

Tem anexo a contribuição de registo por título oneroso correspondente a esta troca. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00008 

Data: 1940-04-09 

Título: Certidão sobre bens inscritos em nome de Maria Augusta Ferreira Neto de 

Sottomayor e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão pedida por Amândio da Rocha Barbosa, solicitador, para 

saber os bens que Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e Menezes tinha inscritos 

em seu nome na freguesia de Irivo. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00009 

Data: 1919-04-14 

Título: Certidão sobre o assento de casamento de Maria Augusta Pereira de Sottomayor 

e Menezes com Manuel Ferreira Neto de Freitas Vasconcelos 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão sobre o assento de casamento de Maria Augusta Pereira de 

Sottomayor e Menezes com Manuel Ferreira Neto de Freitas Vasconcelos. Nesta certidão 

faz-se a transcrição do referido assento de casamento, sendo esta assinada pelo pároco 

António José de Campos. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00010 

Data: Após 21-06-1919 

Título: Fragmento de um documento de Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor e 

Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Fragmento de um documento pertencente Maria Augusta Ferreira 

Neto de Sottomayor e Menezes e Manuel Fernandes Porto, devendo ser a parte inicial dos 

"Prazos antigos de foros em Paço de Sousa", sendo essa a inscrição que este tem. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MFP 

-Notas à data: O documento não possui indicação quanto à sua data, no entanto, por ser 

em conjunto com Manuel Fernandes Porto é provável que seja após o casamento de 

ambos a 2-06-1919. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00011 

Data: 1943-01-26 

Título: Certidão sobre o assento de óbito de Maria Augusta Ferreira Neto de Sottomayor 

e Menezes 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão de Bartolomeu Geraldes da Costa, conservador do registo 

civil do concelho de Paços de Ferreira, referindo que se encontra na dita conservatória o 

assento de óbito de Maria Augusta Ferreira Neto Sottomayor e Menezes fazendo a 

transcrição do mesmo. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00012 

Data: s/d 

Título: Avaliação das seguintes quintas pertencentes à Excelentíssima senhora D. Maria 

Augusta de Menezes e seu Excelentíssimo marido 

Dimensão e suporte: 4 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Lista das propriedades pertencentes a Maria Augusta Ferreira Neto 

de Sottomayor e Menezes e de seu marido situadas no concelho de Paredes onde 

descrevem a denominação da propriedade e o seu respetivo rendimento. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- D00013 

Data: s/d 

Título: Declaração para ser junta ao processo de contribuição de registo por falecimento 

de Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 11 bifólios + 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Documento que deveria ser junto ao processo de contribuição de 

registo por falecimento de Alcina Ferreira Neto de Meireles Freire, constando neste a 

distribuição dos bens pelos herdeiros da falecida, sendo estes os seus sobrinhos Rodrigo 

Pereira Sottomayor e Menezes, José Joaquim Pereira de Sottomayor e Menezes, Maria 

Augusta Ferreira Neto Sottomayor e Menezes e Manuel Ferreira Neto de Freitas e 

Vasconcelos. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MFNFV 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CC/JJPSM 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1 

PT/CCB/FSMMS/CC/RPSM2 

Notas à data: O documento não possui indicação de data. 

Notas gerais: Foi colocada nesta secção pois os bens que são atribuídos a Augusta estão 

sublinhados.
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DC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- DC00014 

Datas extremas: 1920-01-15/ 1925-01-14 

Título: Processo judicial de paternidade ilegítima sendo réus Maria Augusta Ferreira 

Neto de Sottomayor e Menezes e Manuel Fernandes Porto 

Dimensão e suporte: 1 caderno+ 7 postais + 12 bifólios+ 68 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Encontra-se neste processo a documentação relativa a um processo 

judicial que foi movido por Cristiana Philbois contra Maria Augusta Ferreira Neto de 

Sottomayor e Menezes e seu segundo marido Manuel Fernandes Porto, pretendendo a 

primeira legitimar a filha que tinha e que alegava ser filha do primeiro marido de Maria 

Augusta, já falecido, de modo à filha desta poder entra na divisão de bens de Manuel 

Ferreira Neto Freitas Vasconcelos, primeiro marido de Maria Augusta. No decorrer deste 

processo surge um outro contra o procurador António da Costa Mascarenhas por, 

alegadamente, este, que defendia Cristiana Philbois, não vendo nenhuma prova que 

ajudasse a sua parte, tentou impedir o andamento do processo não entregando os três 

volumes com as alegações finais. 

Deste processo consta um caderno com as participações ao tribunal e relato do caso, 

correspondência sobre o decorrer do processo do solicitador José do Nascimento para 

com os seus clientes Maria Augusta e Manuel Fernandes Porto e para José Marques, 

também solicitador. 

Existem cópias do processo, das alegações, e anotações relacionadas com o mesmo. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/MFP 

PT/CCB/FSMMS/CC/BFMCSC/JCCF 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF 

Datas extremas: 1817-11-30/ 1919-12-03 

Título: Maria Cristiana de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 caderno+ 15 bifólios + 5 fólios; papel 

História Biográfica: Maria Cristiana de Meireles Freire terá nascido a 28 de fevereiro de 

1825 em S. Pedro de Raimonda, no entanto não existe o assento de batismo 

correspondente para a data e local avançados, tendo como padrinhos o pároco, seu tio e 

batizante, Eusébio José Freire de Meireles e sua tia Anastácia Coelho de Meireles. 

 Filha de José Patrício de Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF/JPMF) e de Matilde Rosa Coelho de Meireles, teve mais 

duas irmãs, fruto do casamento dos pais, sendo elas Ana Emídia de Meireles Freire e 

Maria Engrácia de Meireles Freire. 

 Maria Cristiana teve como avós paternos José Carlos de Meireles Freire e Rosa 

Maria Limiana e foi neta, pelo lado materno, de Manuel Coelho de Meireles e Custodia 

Maria Quintela. 

 Casou com José Joaquim Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN), senhor 

da Casa de Rosende. Deste matrimónio resultaram 4 filhos, sendo eles José Ferreira Neto 

de Meireles Freire, Engrácia Ferreira Neto de Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF), Alcina Ferreira Neto Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF) e Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF).  

 Habitou, em conjunto com o seu marido, a Casa de Rosende, acabando por morrer 

em 12 de setembro de 1884, já viúva, desde a morte de seu marido em 1881. Foi herdeira 

dos bens de sua mãe, por doação deixada por esta. 
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/142095/maria-

cristiana-de-meireles-freire/> (visualizado a 12-04-2018) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Raimonda, Paços de Ferreira: 

Série de registos de óbitos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR14-003-0028 fl. 2v (Registo 

de óbito) 

 Arquivo Distrital do Porto - Fundo da Paróquia de Sanfins de Ferreira, Paços de 

Ferreira: Série de registos de casamentos: PT-ADPRT-PRQ-PPFR15-001-0006 

fl. 186 e 186v. (Registo de batismo) 

Sistema de organização: Os documentos não apresentavam uma ordem específica. Nesta 

secção foi criada uma subsecção referentes a José Patrício Meireles Freire 

(PT/FSMMS/CR/MCMF/JPMR) pai de Maria Cristiana Meireles Freire, para ilustrar o 

modo como esta documentação terá chegado à Casa de Rosende, que terá sido pelo 

matrimónio de Maria Cristiana com José Joaquim Ferreira Neto (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN), que foi senhor da Casa de Rosende. 
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Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00015 

PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- DC00016 

PT/CCB/FSMMS- DC00002 

PT/CCB/FSMMS- DC00008 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00001 

Data: 1882-01-23 

Título: Procuração de Maria Cristiana de Meireles 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Procuração pela qual Maria Cristiana de Meireles Freire e suas filhas 

Engrácia Ferreira Neto Freitas; Alcina Ferreira Neto Meireles Freire, e seu marido Severo 

Máximo; Silvana Ferreira Neto de Meireles Freire e seu marido Joaquim de Menezes 

nomeiam como seu representante António de Freitas Guimarães, para este tratar de 

assuntos relacionados com as partilhas de bens por morte de José Joaquim Ferreira Neto, 

marido de Cristiana. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CR/EFNMF 

PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00002 

Data: 1841-01-20 

Título: Doação de bens feita a Maria Cristiana Meireles de Freire 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Doação de bens feita por  Matilde Rosa Coelho de Meireles à sua 

filha Maria Cristiana Meireles Freire, devido ao facto da primeira ficar encarregue de 

doar estes bens à sua filha pelo testamento com que faleceu o marido da primeira, que 

assim o designava no inventário a que se procedeu aquando da sua morte, ficando 

Cristiana com todos os bens do pai, tendo apenas de proceder a um pagamento às suas 

irmãs. 

Idioma: Português 

 

 

 



729 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00003 

Data: Meados do século XIX 

Título: Declaração de dívida feita por Maria Cristiana de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de dívida que faz Maria Cristiana Meireles Freire e 

marido José Joaquim Ferreira Neto a sua irmã Ana Emídia de Meireles e seu marido 

Aprígio Augusto Leão, do lugar de Fontefisca (Penamaior), pedindo a primeira para 

notificar a segunda para irem a cartório proceder à quitação da dívida que existia entre as 

duas devido às legítimas paternas e maternas que a primeira teria de pagar à segunda. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JJFN 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00004 

Data: 1860-10-12 

Título: Escritura de paga feita a Maria Cristiana de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de paga que faz Ana Emídia de Meireles Freire, e seu 

marido, e Engrácia de Meireles Freire a sua irmã Maria Cristiana Meireles Freire, 

acompanhada pelo seu marido José Joaquim Ferreira Neto, devido às partilhas a que se 

procederam pela morte da mãe comum de ambas, tendo sido Maria Cristiana e seu marido 

quem procedeu a essas partilhas amigáveis. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JJFN 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00005 

Data: 1852-06-02 

Título: Declaração de recebimento de dinheiros pagos por Maria Cristina Meireles Freire 

e José Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declarações de recebimento de dinheiros feita por Matilde Rosa 

Coelho de Meireles, sendo esta declaração redigida por Ana Emídia de Meireles Freire, 

sendo a paga feita por Maria Cristiana de Meireles Freire e seu marido José Joaquim 

Ferreira Neto, por os segundos estarem obrigados a um pagamento anual, pelo S. Miguel, 

à referida Matilde Rosa.  

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JJFN 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00006 

Data: 1919-12-03 

Título: Certidão sobre doação e nomeação de bens feita a Maria Cristiana Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Certidão passada por Aprígio Augusto Leão, notário público de 

Paços de Ferreira, sobre o teor de um traslado de uma doação e nomeação de bens feita 

por Matilde Rosa Coelho de Meireles a sua filha Maria Cristiana Meireles de Freire. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JJFN 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00007 

Data: 1857-04-25 

Título: Escritura de paga e quitação feita a Maria Cristiana de Meireles Freire e José 

Joaquim Ferreira Neto 

Dimensão e suporte: 2 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Escritura de paga rasa referente à legítima paterna e materna feita 

por Ana Emídia de Meireles Freire e marido Aprígio Augusto Leão, do lugar de 

Fontefisca, freguesia de Penamaior, a Maria Cristiana de Meireles Freire, sua irmã e 

cunhada, respetivamente, e seu marido José Joaquim Ferreira Neto, do lugar de Rosende. 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/JJFN 
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SSC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF/JPMF  

Datas extremas: 1817-11-30/ 1880-11-08 

Título: José Patrício Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 caderno+ 7 bifólios; papel 

História Biográfica: José Patrício Meireles Freire terá nascido em finais do século 

XVIII, sendo filho único de Domingo Meireles Freire e de Maria Martins Ferreira. É 

provável que seja natural de S. Pedro de Fins de Ferreira, visto vir a habitar na Casa da 

Pereira, localizada nessa localidade. 

 Casou com Matilde Rosa Coelho de Meireles a 8 de dezembro de 1821 em São 

Pedro de Seixas, distrito de Viana do Castelo. Fruto deste casamento nasceram 3 filhas: 

Maria Cristiana de Meireles Freire (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF), que casou com 

José Joaquim Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN), senhor da Casa de 

Rosende; Ana Emídia de Meireles Freire, que casou com Aprígio Augusto, notário em 

Paços de Ferreira, e ainda Maria Engrácia de Meireles Freire. 

 Habitou a quinta da Pereira, ou quinta da Preira, como indicam os documentos, 

em S. Pedro de Fins de Ferreira.  
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Materiais adicionais: Veja-se: 

 Perfil no Geneall- Disponível em: <https://geneall.net/pt/nome/1238085/jose-

patricio-de-meireles-freire/> (consultado a 10-03-2018) 

 Arquivo Distrital de Viana do Castelo - Fundo da Paróquia de São Pedro de 

Seixas, Caminha: Série de registos de casamentos: PT-ADVCT-PRQ-PCMN15-

002-00007 fl.24v. (Registo de casamento) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- DC00008 

PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- DC00016 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF/JPMF- D00001 

Data: 1880-11-08 

Título: Pública-forma de escritura de renovação de prazo que faz José Patrício Meireles 

Freire 

Dimensão e suporte: 5 bifólios; papel 

Âmbito e conteúdo: Pública-forma de escritura de renovação de prazo feita por José 

Patrício Meireles Freire, da quinta da Pereira, em S. Pedro de Fins de Ferreira, a António 

da Silva, solteiro da quinta do Pinheiro, em S. Adrião de Canas de Duas Igrejas (Penafiel) 

sobre o meio casal do Pinheiro de Baixo. 

Idioma: Português 



737 

 

DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF/JPMF- D00002 

Data: s/d 

Título: Carta de José Patrício Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Carta assinada por José Patrício Meireles Freire dirigindo-se a uma 

prima sua referindo-se a dívidas e pagamentos a serem feitos. Dentro tem ainda um papel 

com vários nomes registados. 

Idioma: Português 

Notas à data: O documento não apresenta qualquer data. 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF/JPMF- D00003 

Data: 1817-11-30 

Título: Declaração de dívida feita a José Patrício Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 bifólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Declaração de dívida feita por Manuel José Coutinho e sua mulher 

Rita Martins, do lugar de Bustelo (S. Pedro de Fins) a José Patrício de Meireles, da Casa 

da Pereira (S. Pedro de Fins) deixando como garantia um prazo de uma propriedade pelo 

empréstimo a juros que o segundo lhes fez. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF/JPMF- D00004 

Datas extremas: 1789-07-17/1814-04-07 

Título: Caderno de prazos de José Patrício de Meireles Freire 

Dimensão e suporte: 1 caderno; papel 

Âmbito e conteúdo: Caderno onde são copiados os prazos que foram feitos por José 

Patrício de Meireles Freire, existindo no meio destes prazos um aforamento feito por José 

Patrício. 

Idioma: Português 

Estado de conservação: Bom 
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SC 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MJCRC 

Datas extremas:1827-12-10/1843-01-28 

Título: Maria Joaquina Coelho Rodrigues Camelo 

Dimensão e suporte: 2 fólios; papel 

História biográfica: Maria Joaquina Coelho Rodrigues Camelo terá nascido já na 

segunda metade do século XVIII, visto os seus pais, José Álvares Coelho e Eugénia 

Rodrigues Camelo se terem casado em 30 de agosto de 1772, na paróquia de Raimonda, 

sendo o pai da freguesia de Figueiró e a mãe de Raimonda, ambas do concelho de Paços 

de Ferreira, sendo provável que Maria Joaquina tenha nascido numa destas freguesias. 

 Foi, segundo o que foi possível apurar, filha única, tendo como seus avós paternos 

Manuel Coelho de Carvalho e Teresa Álvares Barbosa e pelo lado materno Domingos 

Dinis Henriques e Maria Rodrigues Camelo, os primeiros de Figueiró e os segundos de 

Raimonda. 

 Maria Joaquina casou com José Ferreira Neto Leão Rosende (ver: 

PT/CCB/FSMMS/CR/JFNLR) com quem teve 9 filhos conhecidos, sendo estes: Maria 

Angélica Ferreira Neto; Justina Ferreira Neto; Engrácia Ferreira Neto; Manuel Joaquim 

Ferreira Neto; José Joaquim Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN); Ana Maria 

Ferreira Neto; Maria Teresa Ferreira Neto; Joana Maria Ferreira Neto e António José 

Ferreira Neto (ver: PT/CCB/FSMMS/CR/AJFN). 

 Não se sabe muito sobre a sua vida. Terá vivido com o seu marido na Casa de 

Ferverença e sabemos que foi testamenteira de Josefa Coelho do lugar de Pardelhas, 

freguesia de Figueiró. No entanto dados sobre o seu nascimento e óbito são 

desconhecidos. 
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Materiais adicionais: Veja-se:  

 Perfil no Geneall- Disponível em: https://geneall.net/pt/nome/287814/maria-

joaquina-coelho-rodrigues-camelo/ (consultado a 12-04-2018) 

Idioma: Português 

Unidades de descrição relacionadas: PT/CCB/FSMMS- DC00011 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MJCRC- D00001 

Data: 1843-01-23 

Título: Certificado de cumprimento de missas por alma passado a Maria Joaquina Coelho 

Rodrigues Camelo 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado passado pelo padre Torcato de Nossa Senhora do Alívio,  

da igreja do extinto convento de S. Domingos de Lisboa da ordem dos pregadores, em 

como este disse cinquenta missas pela alma de Alexandre Alves Coelho, da Casa de Real, 

freguesia de Carvalhosa, como tinha ficado explicitado na escritura de doação que fez a 

mulher deste, Josefa Coelho, a Maria Joaquina Coelho Rodrigues Camelo. 

Idioma: Português 
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DS 

 

Código de Referência: PT/CCB/FSMMS/CR/MJCRC- D00002 

Data: 1827-12-10 

Título: Certificado de cumprimento de missas de alma feito a Maria Joaquina Coelho 

Rodrigues Camelo 

Dimensão e suporte: 1 fólio; papel 

Âmbito e conteúdo: Certificado feito por António José dos Guimarães, pároco em S. 

Salvador de Freamunde, referindo que celebrou trinta missas pela alma de Josefa Coelho, 

do lugar de Pardelhas, freguesia de Figueiró, sendo sua testamenteira Maria Joaquina 

Coelho Rodrigues Camelo. 

Idioma: Português 
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Índice onomástico 

Nota: este índice regista os nomes de pessoas referidos na documentação, remetendo para 

os códigos de referências das unidades arquivísticas descritas no inventário. Não foi possível, 

dadas as limitações de tempo, fazer a identificação pormenorizada dos fólios dos 

documentos em que os nomes podem ser localizados. 

 

AZEREDO, Rodrigo Augusto Teixeira de 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 

PT/CCB/FSMMS/CC/AML- D00001 

 

AZEVEDO, Maria do Carmo Carolina de Mendonça Figueira de  

PT/CCB/FSMMS- DC00016 

 

BANDEIRA, Aires Feliz Freire de Andrade Coutinho 

PT/CCB/FSMMS - DC00016 

 

BARBOSA, Maria Caetana Sousa  

PT/CCB/FSMMS- DC00001 

PT/CCB/FSMMS- DC00010 

PT/CCB/FSMMS- DC00011 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 

 

BRANDÃO, Manuel Monteiro de Carvalho  

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00038 

 

BRANDÃO, Manuel Monterroio 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 

 

FERRAZ, Ângela Luísa de Matos  

PT/CCB/FSMMS/CC/LF- D00001 
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FERRAZ, Jerónimo  

PT/CCB/FSMMS- DC.00041 

 

FONSECA, Ana Joaquina da  

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00001 

 

FREIRE, Ana Emídia Meireles  

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00002 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00003 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00004 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00005 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00007 

 

FREIRE, José Carlos de Meireles  

PT/CCB/FSMMS- DC00006 

PT/CCB/FSMMS- DC00012 

 

FREIRE, José Ferreira Neto de Meireles  

PT/CCB/FSMMS- DC00008 

 

FREIRE, Maria Engrácia de Meireles  

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00002 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00004 

 

FREIXIEIRO, Cândido Joaquim  

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- SR026 

 

LEÃO, Aprígio Augusto 

PT/CCB/FSMMS- DC00002 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00031 
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PT/CCB/FSMMS/CC/SFNMF- D00015 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- DC00008 

PT/CCB/FSMMS/CR/BDFMV- D00005 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00003 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00004 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00006 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00007 

LENCASTRE, Maria Benedita de Menezes e  

PT/CCB/FSMMS- DC00016 

PT/CC/FSMMS/CC/AAQVL- D00003 

 

LIMIANA, Rosa Maria  

PT/CCB/FSMMS- DC00006 

 

MAGALHÃES, Clidónia Rosa Maria Barbosa da Silva de  

PT/CCB/FSMMS/CC/AAPSSM- D00003 

PT/CCB/FSMMS/CC/BRPSM- D00005 

 

MAGALHÃES, Manuel Carlos Rodrigues 

PT/CCB/FSMMS- DC00001 

PT/CCB/FSMMS- DC00008 

 

MEIRELES, Matilde Rosa Coelho de  

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00002 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00005 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00006 

 

MEIRELES, Pedro Nolasco Coelho de  

PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00003 
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MENESES, António Afonso Pereira de Menezes 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00034 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCPSM- D00001 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCPSM- D00002 

 

MENESES, Carlota Adelaide de Lencastre e  

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00026 

 

MENESES, Engrácia Cândida de Sottomayor e 

PT/CCB/FSMMS/CR/MAFNSM- SR026 

 

MENESES, Luís Pereira de Lencastre e  

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- SR032 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00038 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCPSM -D00001 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCPSM- D00002 

 

MENESES, Luís Pereira de Lencastre Sotomaior e  

PT/CCB/FSMMS- DC00016 

PT/CC/FSMMS/CC/AAQVL- D00003 

 

MENESES, Mariana de Lencastre Sottomayor e 

PT/CCB/FSMMS- DC00016 

PT/CC/FSMMS/CC/AAQVL- D00003 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00036 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00037 

 

MONTEIRO, Margarida Augusta de Lencastre e Menezes  

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00002 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00038 
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PT/CCB/FSMMS/CC/RCPSM- D00001 

PT/CCB/FSMMS/CC/RCPSM- D00002 

 

MOTA, Luís Ferraz da  

PT/CCB/FSMMS- DC.00041 

 

MOURA, Adelaide Sofia Soares de 

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00034 

 

NETO, António José Ferreira  

PT/CCB/FSMMS- DC00010 

 

NETO, Clara  

PT/CCB/FSMMS- DC00011 

NETO, Joana  

PT/CCB/FSMMS- DC00011 

 

NETO, Joana Maria Carneiro  

PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00003 

 

NETO, Manuel Joaquim Ferreira  

PT/CCB/FSMMS- DC00011 

 

SANTA CLARA, Maria Barbosa de 

PT/CCB/FSMMS- D00010 

PT/CCB/FSMMS/CC/CRBPB/JPN- D00001 

 

VASCONCLOS, Severo Máximo Dias de Freitas e 

PT/CCB/FSMMS- DC00002 

PT/CCB/FSMMS- D00008 
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PT/CCB/FSMMS- DC.00040 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- D00001 

PT/CCB/FSMMS/CR/JJFN- D00011 

PT/CCB/FSMMS/CR/MCMF- D00001 

 

VASCONCELOS, Aloísio Artur Torres de 

PT/CCB/FSMMS- DC00032 

PT/CCB/FSMMS/CR/AFNMF- D00002 

PT/CCB/ FSMMS/CR/EFNMF- D00005 

 

VEIGA, José Feliciano Vaz Pinto da  

PT/CCB/FSMMS/CC/JPSM1- D00026 
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