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NOTA PRÉVIA 

O acervo documental que apresentamos resultou das pesquisas realizadas no 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no Arquivo Distrital do Porto e na Biblioteca 
Nacional de Lisboa, onde se encontram um extenso núcleo de documentos do 
Mosteiro de S. Bento da Avé-Maria do Porto e também da Provedoria da Comarca do 
Porto. 

Alguma documentação aqui apresentada encontra-se já referenciada, ou 
parcialmente publicada. Todavia achamos que se justificava a execução de uma nova 
leitura. 

A transcrição dos documentos tentou reproduzir o mais fielmente possível a 
forma como estão manuscritas. Assim, respeitaram-se em absoluto a pontuação, a 
acentuação, as maiúsculas e minúsculas. Apenas desdobraram-se todas as abreviaturas. 

No apêndice de imagens, a Est. 1 foi difundida pelo Museu e Arquivo Municipal 
Dias de Oliveira, com o apoio da Câmara Municipal de Valongo. A restante 
documentação fotográfica é de nossa autoria. 



APÊNDICE DOCUMENTAL 



Documento n°l 
1539.Outubro.30 - Lisboa. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: acordo realizado entre o procurador da 
abadessa do mosteiro de S. Bento da Avé-Maria do Porto e o procurador de D. Inês 
Borges com o intuito de se solucionar os problemas levantados com a extinção do 
mosteiro de São Cristóvão de Rio Tinto. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4639, fis. 183v.-186f.. 

«Em nome de deos amem per este publico estromemto seja notoryo a todos que no 
anno do nacymento de nosso senhor Jhesus chrispto de mill e quinhentos e trimta e 
nove annos in dicioni duodécima aos trinta dias do mes de oututro do pomtificado do 
nosso muy samto padre ho papa paulo terceiro, ho anno quimto do seu pomtificado 
em presemça de mym publiquo (184f.) notário e das testemunhas abaixo escriptas 
pêra isto especiallmente chamadas e roguadas estamdo pisoallmente os veneraviles e 
discretos varõens Joham Pimto fidallguo e capelão do serinisimo rey de portugal como 
procurador das senhoras dona Maria de Melo abadesa e também das momjas do 
mosteyro de sam bento como primcipall de hua parte e bem assy bemto pereira 
cryado do dito rey como procurador de dona inez borgez abadesa do mosteyro de Rio 
Timto da ordem de Sam Bemto do Bispado do Porto da outra parte como do mamdado 
de suas procuraçõems e públicos estromemtos aprisemtados abastamtes pêra todas e 
cada hua das cousas abaixo decratadas que se aviom de fazer faziom imteyra fee 
diserão e ordenarom que como querem que se tracte e pemdem demamdas na rota 
do samto padre peramte marqo amtonyo maestro auditor da rota do samto padre 
amtre as ditas abadesas sobre o dito mosteyro de sam chrisptovão de rio timto do 
byspado do Porto e sua união e não sam detriminadas/ os dictos procuradores como 
procuradores das sobre dietas queremdo evitar qustas e despisas que sobre iso se 
poderiom fazer intervymdo niso allguas pesoas homradas comjumtas e amiguas das 
ditas abadesas vierom a tall comeordia em nome delias e amiguavel composição, a 
saber, que ha dieta dona maria e suas freiras e a dieta dona inez borges comsemtisem 
no ivocar da causa e que se extim (184v.) guise ha demamda que traziom sobre o dicto 
mosteyro de sam cristovam de rio timto diamte do dito marquo auditor como dicto he 
e ha dieta dona ines borges redesse ho direito demamda e causa que pertemdia ter no 
dito mosteyro de sam crisptovão de rio timto e que emquamto nela fose leixase 
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pacifica do dicto mosteyro ha dicta dona maria e freyras de sam bemto e de todos os 
bens do dicto mosteyro de ryo timto e pera que ha dicta dona inez por respeito desta 
cesam não padecese damparo a dita abadesa e momjas de sam bemto comsemtisem 
ha reservação e, comstituição e a aseguição de hua pemsam em cada hum anno de 
cem ducados de ouro larguos parte sobre os fruytos do dito mosteyro de rio timto e 
parte sobre os dizimos da igreja parrochial de valomguo do byspado do Porto ha quai 
he annexa imperpetum ao dito mosteyro de rio timto e parte os cazaes de sam guimil 
que pertemcem ao dicto mosteyro de rio timto e aguora sam de sam bemto e que o 
vallor dos dictos dizimos e casaes se estime per arbitro de boons varõens escolhidos 
pera as ditas abadesas e freiras os quaes allvidrem os dictos dizimos e vallor dos dictos 
casaes na comum estimação com seus emcarreguos com tamto que o dereito domino 
dos (185f.) ditos casaes e dizimos e todas outras cousas. Nas que soyom pertemcer hao 
dito mosteyro de rio timto fiquem ha dita abadessa e freiras de sam bemto e parte 
destes cem cruzado seram trimta cruzados de ouro que ho serenisimo el rey dom 
joam rey de portugal e dos allguarves daa em cada hum anno de esmola ao dito 
mosteyro de sam bemto e semdo causa que os dizimos sobre dictos e cazaes e esmola 
e mercê deli rey não abastem em todo pera os dictos cem cruzados que ha dieta dona 
Inês ha daver de pemsam que emtram aquillo que falltar he lhe asignou e dee por 
outros quaesquer fruitos remdas e provemtos do dicto mosteiro de rio timto com tall 
comdição que ho dereito senhoryo não fique ha dicta dona ines ha quall pemsão dos 
dictos cem cruzados lhe começara ser pagua e corera de ha festa de sam joam bautista 
que pasou em diamte. E semdo cauza que lhe não seja pagua ha dieta pemsam ou lha 
tardem paguar ou lha não comprisem com todos os fruitos que ha dieta dona ines posa 
tornar ho seu direito e prosigua hate ha fim causa e causas naquelle estado que ao 
presemte estam sem mais se fazer outra declaraçam ou mistério de juizo e (185v.) e 
pera comprimento do dicto comeerto asy ha dieta dona ines borges como ha dieta 
abadessa de sam bemto e freiras suas estam aparelhadas a comsemtir como 
comsemtem que se avoque ha dieta causa e tire de a corte de Roma e se extimgua ha 
demamda e ha dieta dona ines borges perponha ceder, como de feyto cede ha dieta lide 
e causa em mãos do muito reverendíssimo senhor bispo, e nella deixa pacificas ha 
dieta abadesa de sam bemto, e suas freiras em pose dos bens do dicto mosteiro de rio 
timto quamto em sy for e que ha dieta abadesa e comvemto do mosteiro de Sam 
Bemto estam aparelhadas a comsemtir como comsymtem a esta rivoguarão asignarão 
e comstituiram a dieta pemsam e de agora em diamte pera o qual todo ser comprido e 
guardado ho dicto joam pimto e bemto pereira procuradores em nome das sobre 
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dictas prometerão comprir e guardar todas has sobre dietas causas e nom vir comtra 
ellas per sy nem per outrem direito ou imdireitamemte per quallquer cor e asy ho 
jurarão aos samtos evamgelhos ambos de dous, que corporallmemte toquarom nas 
samtas escryturas e pêra iso obriguarom e ipotecarão asi e os bems da sobredictas e 
todos seus bems moveis e de raiz avydos e per aver homde quer que se achassem na 
mays largua forma da quamara (186f.) apostólica e pêra comprir ho sobre dicto 
imteyramente hos dictos procuradores em nome das sobredictas primcypaes 
receberão em sy e tomarom hûa excomunhão comtra ha parte que comtra isso vier e 
lesuras e mamdado ixecutivo de tall modo que não posão ser ouvidos em Juizo ataa 
que todo ho sobre dicto com effeito reallmemte seja comprido sobre as quaes cauzas 
todas e cada hua delias hos dictos procuradoras pedirão e roguarão que lhe fosse feito 
per mim notário hum e muitos estromemtos feito em lisboa nas casas homde reside 
ho dicto reveremdissimo senhor numcyo anno indicione dia e mes sobre dicto e 
testemunhas que forão prezemtes joam diaz e guilherme dinata clérigos da catalinha 
colonnia diocesa que foram pêra iso chamados e roguados.//. 
Eu juliam, chelumela cleriguo cerumare dioces notário apostólico per autoridade 
apostólica e imperiall per quamto fuy presemte ha dieta comvemção e comeordia e 
provizão e obriguação e ha tomei em minha nota, e mamdey fazer este estormemto 
por mão alhea fyellmemte e o sobscrevy». 
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Documento n°2 
1539.Novembro.03 - Lisboa. 
Carta do rei D. João III decretando a avaliação dos proventos da primitiva igreja 
matriz de Valongo. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4639, fl. 183f.,v.. 

«Eu el rey faço saber a vos corregedor da comarqua do porto que innez borges, 
abadesa que foy de rio timto, se comcertou com ha abadesa de sam bemto da dieta 
cidade e deyxou ho direyto que tinha no dicto mosteyro de rio timto por cem cruzados 
de pemsam em cada hum anno prazemdo disso ao samto padre como mais largua 
memte se comtem no dicto comeerto que foy outorguado pello numcyo e (183v.) e 
pasado sobre isso bulias e se ajumtou que a dita Inez borgez ouvese em parte de 
paguo da dieta pemsão ha remda da igreja de valomguo que pertemeia ao dicto 
mosteyro de rio timto e ora pertemee ao dicto mosteyro de sam bemto e se hade 
avallyar ha remda da dieta igreja de valomguo para se dar ha dieta inez borgez naquillo 
em que for avaliada e por tamto vos mamdo que faleis loguo com ha dieta abadesa de 
sam bemto e das maneyras como ha avaliação da remda da dita igreja de valomguo se 
faça e tamto que for avalliada metereis ha dita inez borgez de pose da dieta remda e 
lhe fareis aqudir com ella segumdo forma do comeerto feita amtre ela e a dita abadesa 
de sam bemto que comprio asy com diligemeia como de vos comfio diogo gomçallvez 
ho fez em lysboa aos três dias do mes de novembro de mil quinhemtos e trimta e 
nove annos amrique da mota ho fez escrever amtrelinha que diz ela e se fez per 
verdade,//,». 
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Documento n°3 
1540.Janeiro.21 - Porto. 
Auto de avaliação da renda da primitiva igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4639, fl. 190f.,v.. 

«E despoys desto aos vinte e hum dias do mes de Janneiro anno de mil he 
quinhemtos e coremta annos na cidade do porto pelo bacharel amrique lousada 
procurador da dieta abbadessa de sam bemto me foy dado este auto com has rezoins 
adiamte escritas e asy me deu hum arremdamemto e me requereo que o ajumtasse a 
este auto ho que todo he ho seguimte joam de Valadares chamçarel ho escrevy. 
Senhores 
Esta igreja foy arremdada três annos a joão pirez allfaite pola abbadessa muito barato 
por que ele he de casa e aguasalha todollos ospedes que vom ao mosteiro e bestas de 
fora. E por isto lha davam muito barata e vosas mercês ho devem mamdar chamar e 
darlhe o juramemto e elle diria ho que vale. 
E pello mesmo modo deey por vinte e dous mil reis este anno a nicollão da maya por 
ser, como he, e vosas mercês sabem de casa os quaes paguavão em careguos velhos 
que sam per todo cimeo mil reis e vossas mercês ham também de saber (190v.) se a 
quer dona inez borgez tomalla com os carreguos e asy como ela diser asim o faram. 
E mais pareceme e abbadessa ho requere que mamdeis aqui treslladar ha semtemça 
per que se extinguio ha demamda que tem o chamçarell e com isto fará justiça 
porque a abbadessa não quer tomar ho a lhes nem que lhe tomem o do mosteyro 
que são trimta as donas e freiras delle//». 
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Documento n°4 
1540.Fevereiro.04 - Porto. 
Descrição da pensão atribuída a D.Inês Borges. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4639, fl. 196f.,v.. 

«E despois disto aos dictos quatro dias do mes de fevereiro anno de mill he 
quinhemtos e coremta annos em a cidade do porto pello procurador da dicta dona 
innez borges foy requerydo ao dicto corregedor que lhe mamdasse dar a posse da dita 
igreja e asy dos casaes que ha abadesa deu pêra comprimento dos dictos vymte e oito 
mill reis e o dicto corregedor mamdou que ha abbadesa de Sam Bemto dese ho roll 
dos casaes que dava e se ajumtase aquy e loguo no dicto dia me foy dado pello 
procurador da dicta abadesa o roll seguimte joão de valladares chamçarel ho escrevy 
Primeiro 
Emtregua dos cem cruzados que ha abbadesa (196v.) de sam bemto da ha abadesa 
que foy de rio timto// 
Item peloz dizimos da igreja de vallonguo vimte mil reis em que esta avalliada 
Item pela esmolla dell rey noso senhor doze diguo doze mil reis./ 
Item pela remda dos casaes de sam guimill pelo casall de bemto annes dozemtos 
reis». 

6 

http://1540.Fevereiro.04


Documento n°5 
1540.Fevereiro.26 - Valongo. 
Auto de posse da renda da igreja de Valongo. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4639, fl. 201f.,v.. 

«E despois desto aos vinte e seis dias do mes de fevereiro anno de mil e quinhemtos e 
quaremta annos em vallomguo omde o lecenceado francisco diaz cheguou. E loguo 
elle corregedor se foy ha igreja do dicto lluguar que he do mosteiro de rio timto e 
estamdo prezemte dona innes borges abadessa que foy do dicto mosteiro elle 
corregedor lhe deu loguo ha posse da dieta igreja, e fruytos delia e parecerão loguo ahy 
allvaro annes e gomçallo annes e amtonio fernamdez e amdre gomçallvez e joam 
fernamdez e gomçallo gomçallvez e joam gomçallvez e joam allvarez e francisco diaz e 
pêro gomçallvez e fernam martinz e amtonio fernamdez e joam diaz e amdre 
martimz todos freyguezes da dieta igreja de sam mamede do dicto luguar hos quaes 
todos paguam dizimo ha dita igreja e délies (201v.) foros de pam e dinheiro e ho dicto 
corregedor em sua pesoa emposou ha dieta dona ines borges da dieta igreja e lhe deu 
ha posse delia per pedra e terra e caldeira e pichos e ha ouve per emposada da dieta 
igreja e fruytos delia e asy de todollos foros comteudos nos Iteims atraz e mamdou aos 
dictos freyguezes que lhe acudisem em todallas remdas dízimos e promicias e outras 
quaes quer cousas pertemcemtes ha dita igreja e apomtamemtos atras e eles diserom 
que asy ho fariom e não tinhorn ha iso embarguos nenhums e ho dicto corregedor ho 
mamdou asy escrever testemunhas persemtes pamtalliom pimto meirinho da dieta 
correyção e pêro annes e gaspar gomçallvez e outros e eu joam de valladares 
chamçarel que a todo foy prezemte e este escrevy// ho qual tresllado de autos de 
posse pedio a dita abbadesa de sam bemto emtretamto e ho dito corregedor lhe 
mamdou dar os quaes vão escriptos em dezanove folhas como esta sem amtrelinha 
nem borradura que duvida faça e os comeertei com o escripvão abaixo nomeado joam 
de valladarez chamçarel o escrepvy e por ao asinar délies o dito frameisco diaz 
corregedor ja não servir de corregedor, pasou sob sinal do lecemeiado frameisco de 
lucena, que per orde dei rey nosso senhor tem carrego de corregedor joam de 
valladares chamçarel o escrevy//. 
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(assinaturas) 
Francisco de Lucena 
Gaspar Pimto». 
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Documento n°6 
1561.Fevereiro.03 - Porto. 
Carta de D. Rodrigo Pinheiro, confirmando Gonçalo Dias como pároco da primitiva 
igreja matriz de Valongo. 
A.N.T.T., Mosteiro de S. Bento da Avé-Maria do Porto II, maço 26, s/ fis. 

«Dom rodrigo pinheiro per mercê de deos e da samta igreja de romã bispo do porto 
do conselho dei rey nosso senhor [?]/ a todos os freygueses da parrochial igreja de 
sam mamede de vallomguo da terra da maia do dito nosso bispado saúde em Jhesus 
chrispto nosso senhor. Fazemos vos saber como a nos emviaram dizer a senhora 
dona maria de melo abbadesa do mosteiro de sam bemto da cidade do porto, donas e 
comvemto delias, ao qual esta unido imperpetuum o mosteiro de sam chrisptovam 
de rio timto da dita ordem e do dito bispado que a dita igreja de sam mamede de 
vallomguo, fora annexa imperpetuum ao dito seu mosteiro e iso mesmo estavam em 
pose daria por capeiam com nossa carta de cura que na dita igreja admnistrasse os 
aclesiasticos sacramemtos, aos freygueses delia/ e que semtimdo ellas por serviço de 
nosso senhor e acresemtamemto do culto divino apersentaram nos annos pasados 
por cura e capeiam perpetuum a amrrique borjes cleriguo de misa o quall foy 
comfirmado e novamemte corado por primeyro capeiam da dita igreja per o bispo 
dom pedro da costa nosso amtecesor e lhe foram pasados suas letras de comfirmação 
en forma/ e por ora a dita capelania ser vagua per morte naturall do dito amrrique 
borjes ultimo cura e posoidor que da dita igreja foy/ Nos apersemtaram da dita 
senhora abbadesa do dito mosteiro de sam bemto donas e comvemto delle aquém a 
persemtaçam da dita cura e capelania de sam mamede de vallomguo insolido 
pertemçe por a dita igreja ser unnida imperpetuum ao dito seu mosteiro e estam em 
pose da ela apersemtar cura e capeiam quando, quer que acomteça vaguar per quall 
quer modo que seja per vertude da dita apersentaçam que fica em poder do escrivam 
imstituimos e comfirmamos em capeiam e cura perpetuum da dita igreja de sam 
mamede de vallomguo a guomçalo diaz cleriguo de missa do dito bispado auto e 
sofeciemte per exame per a reguer e guovernar no espirituall e temporall per 
imposiçam do barrete que posemos sobre sua cabeça comettemdolhe a cura delia, o 
quall jurou a deos e aos samtos evamgelhos em que pos a mão que na dita 
comfirmaçam nam cometeo simonia alguuma nem specia delia, e lhe asinamos por 
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os fruitos da dita igreja em cada hum anno por seu trabalho e comgrua porçam 
quatro mill reis em dinheiro e os pasais da dita igreja e todo o pee do altar dela e de 
sus hermidas asy e da maneira que he declarado na dita apersentaçam e o dito 
guomçalo diaz era obriguado a dizer as missas na dita igreja aos freguesses nos 
domimguos e festas e dias que os ham daver comforme a nossas comstituiçoens que 
lhe forem mamdadas dizer per nossos visitadores e lhe admenistrara todos os outros 
eclesiásticos sacramentos, e que a nos e a nossos sobcesores sera fiell e obediemte 
como deve ser/ e nam sera em conselho, nem em feito de perdermos nosso estado, e 
que se souber alguuma coussa que comtra nos seja que nolo fará saber sem 
tardamça alguuma e nam descobrira segredo que lhe per nos for dito ou em viado e 
que hira ao synodo salvo se for embarguado de legitimo embarguo e fará pessoal 
residemcia na dita igreja e guardara a regra dos samtos padres e os estatutos e 
comstituições da dita nossa igreja do porto e todas as coussas que sam comtheudas na 
decretai ego enim de jure jurando./Segumdo o juramemto que acerqua de tudo mais 
compridamente fez/ Porem mandamos a vos e a cada hum em vertude e obediemcia 
e sob penna de excomunhão que daquy em diamte ajam o dito guomçallo diaz por 
vosso cura e capelão perpetuum e asy lhe obedeçaes e sob a dita penna de 
excomunhão mandamos a quall quer cleriguo notairo ou tabaliam do dito bispado 
que semdo requerida per vertude desta nossa letra de comfirmaçam meta em pose 
da dita cura e capelania ao dito guomçalo diaz ou a seu certo e especial percurador per 
todos os autos acostumados fazemdolhe imvemtairo de todos os ornamentos 
segumdo costume e lhe dem os imstormentos que lhe comprirem. Testemunhas 
que a todo foram persemtes o padre guaspar guomçalvez nosso vesitador e nunno 
tavares nosso arcebispo e filippe da silva nosso pastor e outros dada na dita cidade do 
porto em nossos paços episcopaes três dias do mes de fevereiro fernam diaz pinto 
nosso escrivam da camará a fez anno de mil e quinhentos e sesemta e hum annos. 

(assinatura e selo) 
O Bispo do Porto». 
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Documento n°7 
1572.Fevereiro.21 - Porto. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: troca e emprazamento de dois campos que 
fazem as monjas do mosteiro de São Bento da Avé-Maria do Porto com o sapateiro 
António Gonçalves, morador em Valongo. 
A.D.P., Fundo Notarial, P0-1°, 3a série, livro n°41, fls.28f.-32v.. 

«Descaymbo dantre ho mosteiro de Sam Bento com Antonio Gonçallvez çapateiro/ 
sobre dous campos. 
Em nome de Deos Amem. Saibaom os que este estormento de descaymbo e prazo 
virem que no ano de nascimento de nosso senhor Jehzus Christo de mil e 
quinhentos e setenta e dous annos aos vinte e hum dias do mes de Fevereiro (28v.) 
em ha muy nobre e sempre lehale cydade do Porto no mosteiro de Sam Bento has 
grades do pallratoryo hy perante my tabelliam e testemunhas todo ao diante nomeado 
parecerão prezentes partes a saber de huma parte da parte de dentro do dito 
mosteiro chamadas per som de campa tangida segundo seu custume/ e estando juntas 
em cabido e cabido fazendo especiallmente pêra ho caso seguynte a saber ha muyto 
rellegioza senhora dona Marya de Mello abbadeça do dito mosteiro/ e dona Francisqua 
Dabreu prioresa/ Marya Teixeira/ Maria Pinta/ Izabel Aranha/ Izabel Daraujo/ dona 
Guyomar de Souza/ Maria Brandoa Daraguaom/ Izabel do Couto/ he Antonya Dalvim e 
Dona Viollante Pereira todas freyras profeças do dito mosteiro/ e da houtra parte da 
parte de fora Antonyo Gonçallvez çapateiro morador no luguar de Vallomguo da 
estrada do termo da dita cidade/ E foy lloguo dito per ellas partes que era verdade/ que 
amtre has propradades que pertemcião ao mosteiro de Sam Chrystovão de Rio Tinto 
annexo imperpetuum ao dito mosteiro de Sam Bento/ E bem asy ha Igreja de Sam 
Mamede de Vallonguo da Estrada he outro sy annexa ao dito mosteiro de Sam Bento 
da qual Igreja hera reitor Cristóvão Diaz asy hera hum campo que tinha em cumprido 
corenta varas/ e de larguo vimte varas medido per vara de medir cyto junto do dito 
luguar de Vallomguo chamado ho campo do pinheiro que tinha dentro huma eyra que 
pertia da parte do vemdaval com campo que traz Dioguo Annes/ e com campo de 
Izabel Fernandez veuva/ e do aguyão com chão de Joham Ribeiro e com cazas do dito 
Antonyo Gonçallvez e com cazas de sua sogra Izabel Gonçallvez, e do poente com ho 
caminho que vay per fora do dito luguar pêra esta cidade e do nacente com passaes da 
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dita Igreja de Vallomguo, o qual campo estava cerquado de parede e de (29f.) valho e 
de cazas do dito Antonio Gonçallvez, e estava nelle huma caza térrea com marca/ do 
qual campo disserão que pertencia/ a metade ao dito mosteiro de Rio Tinto/ que hera 
a metade partido ho dito campo hatraves e contra ha ponte, e era contra o caminho 
que asy vem de fora do dito luguar pêra esta cidade, e ha outra metade pêra o nacente 
pertencia ha reitoria da dita Igreja de Vallomguo ho qual campo ho dito mosteiro tinha 
emprezado per prazo de três vidas ao dito Antonio Gonçallvez e sua molher e hum 
filho hou filha/ e asy ho dito reytor como se continha no dito prazo que escrevera em 
sua nota Guaspar de Couros taballyão que foy das notas na dita cidade aos dezassete 
dias do mes de Fevereiro do ano de mil e quinhentos e setenta e dous annos/ e asy foy 
dito per ho dito Antonio Gonçallvez que era verdade que lhe pertemcia de sua renda 
de dizimo ha Deos ho campo chamado de campello sito em ho dito luguar de 
Vallomguo/ da estrada ho qual campo disse elle Antonyo Gonçallvez que partya perto 
delias partes com monte e sahidas de Vallomguo/ he com bouça de Joanne Annes e 
desserão ellas senhora abbadeça, e rellegiozas em seus nomes, e do dito mosteiro e 
seu convento/ E ho dito Antonyo Guonçallvez em seu nome, e de seus herdeiros e 
sobcessores que elles se comcertarão e contratarão per via de escaymbo a saber ellas a 
abbadeça, e rellegiozas e em seus nomes e do dito mosteiro e seu convento e ho dito 
Antonyo Guonçallvez e em seu nome e de sua molher e de seus sobcessores da 
maneira seguynte a saber disse elle Antonyo Guonçallvez que elle larguava, como 
loguo de feito larguou e descaymbou, ho dito campo de campello de sua herdade pêra 
que daquy per diante seja todo ho dito campo delias abbadeça e rellegiozas e convento 
do dito mosteiro, e do dito mosteiro de Sam Christovão de Rio (29v.) Tinto, e Igreja de 
Sam Mamede de Valongo e reytor delia e as ditas senhora abbadeça, e rellegiozas 
diserão que em seus nomes e do dito mosteiro e seu convento larguavão, como loguo 
de feito larguarão, e descaymbarão ho dito campo do pinheiro pêra que daqui per 
diante seja todo ho dito campo do dito Antonio Gonçallvez e sua molher, e herdeiros/ e 
disse elle Antonio Gonçallvez, que loguo do dia doje pêra sempre como era vallum e 
loguo de feito tirou de sy e de sua molher e seus herdeyros e sobcesores todo o 
direito, foro, domínio senhorio util rezão caução que tinha e hera poderia no dito 
campo de campello/ e que todo ho cedia, como loguo de feito cedeo e trespassou na 
dita senhora abbadeça e convento do dito mosteiro/ e no dito mosteiro de Sam 
Christovão de Rio Tinto, e Igreja de Vallonguo/ e que se constituhia ter a posse diso 
em seus nomes delias abbadeça, e rellegiozas, e reitor da dita Igreja de Vallonguo 
como seu simplez collono/ e que possa loguo tomar a posse sem mais peranço e elle 
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Antonio Gonçallvez ser citado nem requerido per que per esta escreptura lhes havia 
ha dita posse passada/ e ha dita senhora abbadeça, e rellegiozas disserão que per ha 
dita maneira do dia doje pêra sempre tyravão como loguo de feito tirarão de sy e do 
dito mosteiro e Igreja de Vallomguo todo ho dereito, pose domynyo, senhorio util 
razão caução que tinhão e ter poderião no dito campo do pinheiro/ E que todo ho 
cedião como loguo de feito cederão e trespassarão no dito Antonio Gonçallvez e sua 
molher e seus herdeiros e sobcesores e que se constetuya terem ha posse disso em 
nome délie Antonio Gonçallvez como seus simplles collonos e que possa logo tomar a 
posse disso sem mais pêra isso ellas abbadeça e rellegiozas serem citadas nem 
requeridas, per que per esta escreptura lhe havyão ha posse do dito campo per dada 
(30f.) e disserão elles partes que desta maneira estavão avindos e consertados para ho 
asy syntirem em seus proveitos e do mosteiro e seu comvento e asy disserão mais 
ellas partes que ellas abbadeça e rellegiozas fezerão da sobredita petição ao senhor 
provizor, e vigairo da dita cidade e seu bispado com consyntimento do dito Cristóvão 
Diaz reytor da dita Igreja de Vallomguo que na dita petição asynara e posera per sua 
letra como lhe aprezia do sobredito/ E asy pedirão mais ao dito provizor e vigayro que 
mandasse pasar sua carta de vedorya pêra ser apegado ho dito campo de campello que 
asy ho dito Antonio Gonçallvez, escaymbava com ho dito mosteiro/ e delle se fazer 
prazo ao dito Antonio Gonçallvez como loguo de feito aprezentarão ellas senhora 
abbadeça e rellegiozas e loguo ao fazer desta escreptura, hua petição no fim asygnada 
per ella senhora abbadesa, e per dona Francisca Dabreu preoresa do dito mosteiro, 
em que se conthem ho sobredito/ E ao pee delia esta escripto per ho dito Cristóvão 
Diaz reytor como pede ao dito provizor ho contheudo na dita petição e esta asynada do 
synal delle Cristóvão Diaz/ E que todo aprove ao dito provizor/ e vigairo que he ho 
lecenciado João de Magualhães ho qual pos per seu despaicho que se pasase ha dita 
carta/ e se pasara ha dita carta per Luis Alvez escrivão dante ho dito provizor per 
vertude da qual se fezera apegação do dito campo de campello, de que se fezera de 
tudo auto que ficou no cartoryo do dito mosteiro/ pêra qual apegação se pozera que 
paguasse elle Antonio Gonçallvez de renda em cada hum anno do dito campo de 
campello quatro gallinhas a saber duas ao dito mosteiro/ e as outras duas ao reytor da 
dita Igreja de Vallomguo que herão mais dascrecentamento do que ho dito Antonio 
Gonçallvez paguava do campo de pinheiro que lhe ellas abbadeça e rellegiozas dão per 
esta escreptura de escaymbo duas galinhas e disserão elles partes a saber ellas 
senhora (30v.) abbadeça e rellegiozas por suas partes e do dito mosteiro e seu 
convento e ho dito Antonio Gonçallvez per sua parte e de sua molher e herdeyros que 
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havião ho dito prazo que ho dito mosteiro e reytor fezerão a elle Antonio Gonçallvez e 
sua molher do dito campo do pinheiro atras decllarado per nenhum e de nenhum 
vallor posto que pareça per quanto a sy ellas abbadeça e rellegeozas davão e 
escaymbavão ho dito campo ao dito Antonio Gonçallvez pello dito campo de campello 
que ficava com ho dito mosteiro e reytoria da dita Igreja de Vallomguo/ E diseram ellas 
senhora abbadeça e rellegiozas em seus nomes e do dito seu mosteiro e comvento, 
que deste dia em diante emprazavam como loguo de feito emprazarão e per prazo de 
três vidas derão ho dito campo de campello que asy fiqua presente em escaymbo ao 
dito mosteiro e Igreja de Valomguo, asy cerrado sobre sy como estava, que tinha de 
comprido cento e vinte varas/ e de largo pella parte de riba do nacente vinte e coatro 
varas e pello poente trinta e duas varas e por todallas partes com monte e saida de 
Vallomguo com ha bousa de Joane Annes/ e com todas suas entradas e saidas e 
serventias novas e antigas e com todo ho mais que pertence e pertencer deve ao dito 
campo/ ho qual campo disserão ellas ha abbadeça e rellegiozas per parte do dito 
mosteiro e seu comvento, que deste dia em diante emprazavão, como de feito 
emprazarão e per prazo de três vidas derão ho dito pêra ho dito Antonyo Gonçallvez, e 
pêra Catryna Antonya sua molher como primeira e segunda pesoas e pêra hum filho 
ou filha dantre elles ambos como triseyra pessoa e não temdo filho ou filha pêra 
huma prova que ho que délies que mais vyver quyzer nomear em sua vyda ate ora 
de sua morte, de sua comdição e nam de mayor condição de maneira (31f.) que sejão 
três pessoas compridas e acabadas e mais nam/ e que fazião asy este prazo pêra ha 
renda he pemsão e comdisoes seguyntes a saber que elles caseiros traguão ho dito 
campo tapado/ e niso facão toda ha bemfeitoria que fazer poderem de maneyra que 
sempre seja achado melhorado e não peyorado/ e não posão dar doar vender troquar 
ho dito campo nem disso fazer pertido algum sem licemça do dito mosteiro e reytor 
da dita Igreja de Vallomguo, e fazendo com sua lisença partido seja com pesoas que 
não sejão de mayor comdição da délies caseyros, e do proveito que disso houverem 
paguem do dito senhoryo seu domynyo e espiradas has três vidas deste prazo que ho 
dito campo com sua benfeitorya fique libre hao senhorio/ e que elles caseyros cada 
hum délies em seu tempo dem e paguem de renda he pemsam em cada hum anno 
ao dito mosteyro da sua metade duas boas guallinhas e ao dito reytor, e hapos elle ha 
seus sobcessores reitores que forem da dita igreja e outras duas boas guallinhas da sua 
metade/ e faram ha primeira pagua da dita renda per dia de Sam Miguel de Setembro 
primeiro seguynte e dahiy em diante em cada hum ano per ho dito dia a saber ao dito 
mosteiro de Sam Bento dentro em elle has suas duas guallinhas e ha da dita reitorya 
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has suas duas guallinhas dentro na dita Igreja de Sam Mamede de Vallomguo e com ha 
dita renda sejam hobydientes como boons e Hays cazeyros e ha paguem loguo tanto 
que em cada hum anno vyer ho dito dia de Sam Myguel per que pasando mais trinta 
dias primeiros seguintes após ho dito dia que por esse perderão este prazo se os 
senhorios quizerem e que vindo duvida hou contenda hantre os senhorios e caseiros, 
ha serca (31v.) da renda he comdisoes deste prazo que per isso respomdão hos 
caseyros perante as justissas desta cidade/. E ho dito Antonyo Gonçallvez haceitou este 
prazo do dito campo pêra sy e ha dita sua molher e terceyra pesoa e após elles per ha 
dita renda e com has ditas comdicoens/ e pêra ho comprir hobriguou seus bens 
havidos e por haver/ e de respomderem perante has justisas desta cydade como dito 
he pêra ho que rennunciou juizes de seu foro e liberdades e previllegios que contra 
isso queirão alleguar e de não deixarem nem emgeitarem este prazo per nemhuma 
guiza que seja/ E ellas abbadesa e rellegiozas se hobrigarão e ho não tirarem nem 
tolherem nem ho dito reytor cumprindo elles com suas has condysões délies partes 
do dito mosteiro e reitoria per ha maneira que dito he/. E como esta nesta escreptura 
de prazo e escaymbo conthem asy ho pormeterão elles partes terem manterem e 
comprirem e contra isso nm hirem sob pena de paguar de pena com nome de pena 
ha parte que contrayro for pêra a parte temse e aguardase des cruzados douro per 
seus bens que a ello obriguara/ e levada ha penna ou não que se cumpra e pêra 
contra isso não hirem renunciarão leis dereitos, e ordenações ha que se posão 
chamar/. E a ley que diz que a geral renunciação não valha/. E per iso responderem 
perante as ditas justiças hatras ditas pêra ho que renunciarão juizes de seu foro/ e asy 
foy houtorguado, he aceitado per elles partes/ e desta nota pedirão cada hum seu 
estormento e (32f.) hos que mays cumprirão que huma parte a outra houtorguou/. E 
declararam elles partes que elles Antonio Gonçallvez e sua molher e seus herdeyros 
serão sempre hobriguados ha fazer boa ha dita remda das ditas quatro guallinhas 
durante ho dito prazo hainda que ho deixem perder e se va ha monte ho dito campo/. 
E asy ho outorguarão e haceitarão em elles partes/. E estamdo a todo prezente 
Crystovão Diaz reytor da dita Igreja de São Mamede de Vallomguo per elle foy dito 
pello sintir em proveito da dita Igreja que elle em seu nome, e da dita Igreja de 
Vallomguo/. E reitores que hapos elle vyerem comsyntia e houtorguava em esta 
escretura de descaymbo e prazo asy e da maneira que em nella continha/. E também 
fazia ho dito descaymbo per sua parte/. E esto pella dita renda de duas guallinhas pêra 
elle reytor/ e asy fazia e avia per feito ho dito prazo do dito campo de campello ao dito 
Antonio Gonçallvez e sua molher e hum filho ou filha da parte e metade, que delle 
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cabya ha dita reytoria por rezão do dito escaymbo/ e se hobriguava de ter e comprir 
elle e seus sobsesores ho dito prazo e escaymbo/ e contra isso não hirem e de ho 
comprirem com todas as comdiçoens desta escreptura de escaymbo e prazo/ e pêra 
ho asy comprirem hobriguou todos seus bens e rendas e da dita Igreja de Vallomguo/. 
E de fazerem todo bem e depoiz a elles Antonio Guomçallvez e sua molher e 
herdeyros/. E responderom perante has justiças atras ditas pêra ho que renunciou 
juizes de seu foro/ e asy o outorguou e desta nota houtorguou ao dito Antonio 
Gonçallvez hum estromento e os que he mais cumprirem/ ho que ho dito Antonio 
Gonçallvez délie haceitou/. E asy disse mais elle Christovão Diaz que havya per 
nenhum ho prazo que fora feito do dito campo do pinheiro a elle Antonio Gonçallvez, 
e aa dita sua molher/ e asy o outorguou e estando a todo prezentes/ a dita Catrina 
Antonya molher do dito Antonio Gonçallvez per ella foi dito que ella houtorguava, e 
comsyntia nesta escreptura de escaimbo e prazo/ asy e da (32v.) maneira que se na 
dita escreptura continha e asy aceytava/. E asy o outrogarão e haceitarão elles partes/ 
Testemunhas que prezentes estavão Guaspar de Couros, e Guomçallo de Syabra 
cydadãos da dita cidade e nella moradores/ e Antonyo Afomso filho de João Afomso, do 
Campo, morador na freiguezia de Nosa Senhora de Campanham do termo da dita 
cidade/ e Tome Gonçallvez cryado de mim taballiam// que asynou pella dita Catrina 
Antonya a seu rogo per não saber asynar, e eu Rui de Couros taballiam ho escrevy// e 
nam fará duvyda nas antrellinhas que dizem o reitor da dita Igreja de Vallomguo/ 
Campo/ e reytor/ Campo/ da sua metade/ pello symtir e proveito da dita igreja/ e nos 
que dizia/ e que se fez por ser verdade 

(assinaturas) 

Prioresa D. Francisca Dabreu 
Maria Teixeira 
Maria Pinta 
Dona Guiomar de Sousa 
Maria Brandoa Daragão 
Isabel de Araújo 
Dona Violante Pereira 
Isabel Aranha 
Antonio + Gonçalves 
Cristóvão Dias 
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Rui de Couros 
Christovão Diaz 

E em nome da testemunha e por ha dita Caterina Antonya a seu roguo 
Tome Gonçalves». 
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Documento n°8 
1593.Junho.01 -Valongo. 
Auto de inventariação da primitiva igreja matriz de Valongo. 
A.N.T.T., Mosteiro de S. Bento da Avé-Maria do Porto II, livro n°12, fl. lf,,v.. 

«Anno do nacimento de noso senhor Jhesus crispto de mill e quinhemtos e novemta 
e três annos ao primeiro dia do mes de Junho do dito anno no luguar de vallomguo 
que he do termo da cidade do porto demtro da igreja do dito luguar estamdo ahi o 
lecenceado cristovão da costa de saa cidadão da dita cidade juiz com allçada per provisão 
dei Rey noso senhor do tombo dos bens propredades que pertemcem ao mosteiro de 
são bemto da dita cidade e de todas as igrejas e mosteiros suas anexas e bem asi 
estamdo ahi presemte gomçallo daraujo morador na freiguesia dariz do comselho de 
bemvines procurador da senhora abadessa e comvemto do dito mosteiro de são 
bemto per procuração bastamte que apresemtou da qual amda jumto o treslado os 
autos da delligemcia que se fez com pamtallião dellemos vigairo (lv.) do mosteiro de 
rio timto. Loguo pelo dito gomçallo daraujo foi requerido a elle juiz vise os 
ornamemtos e mais cousas que pertemcem ha dita senhora abadessa e comvemto, e 
per estar presemte cristovão diaz vigairo da dita igreja de vallomguo o dito juiz lhe dise 
e emcarregou que pelo juramento de suas ordems bem e verdadeiramente declarase 
que ornamemtos e cousas avia na dita igreja que pertemcesem ha dita senhora 
abadessa e comvento e ele prometeo de o fazer asi de que o dito juiz mamdou fazer 
este auto que asinou com o dito vigairo lourenço da mota rebelo escrivão do tombo o 
escrevy. 

(assinaturas) 

Costa Saa 
Cristovão Dias 
Lourenço da Motta Rebello». 
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Documento n°9 
1593.Junho.01-Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: inventário da fábrica das padroeiras. 
A.N.T.T., Mosteiro de S. Bento da Avé-Maria do Porto II, livro n°12, fis. lv.-3v.. 

«hum calles todo de prata com sua patena lavrado pelo pee de lavor romano com huns 
serafins que tem de pezo dous marquos menos hua omça.// 
hua vestimenta de damasco cramesim com seu sabastro de velludo amarello e franjada 
per ele e ao redor de franja de (2f.) retroz bramco e vermelho, he forrada de bocasim 
azul com sua estola e maniplo do mesmo damasco, sem allva com sabastro do modo da 
vestimenta. 
outra vestimenta de damasco amarello com seu sabastro de velludo azul franjada per 
ele e ao redor de franja de retroz vermelho e branco forrada de bocasim vermelho, 
com sua estola e maniplo do mesmo damasco e do mesmo forro e tem sua allva ja 
uzada.//. 
outra vestimenta de chamallote preto com seu sabastro de chamallote branco franjada 
per ele e ao redor da franja dellinhas pretas e brancas, he forrada de bocassim 
vermelho e tem estola e maniplo do mesmo com sua allva ja uzada.//. 
declarou que não avia nenhum fromtal nem toalhas do alltar 
hua caixa das ambolas dos samtos óleos com seus cordoens de retroz azul e hum bacio 
de estanho e patena também de estanho e hua toalha dellinho que serve de dar a 
samta umção 
hua campainha e hua calldeira de cobre da agoabemta ja velha. 
dous castiçais de biquo. 
duas galhetas de estanho. 
hum retabolo na capella moor que tem seis painéis com as figuras de são mamede e 
são joão bautista e são pedro (2v.) e são bemto e nosa senhora e sam miguei, o anjo o 
qual retabolo estaa pimtado de novo e tem seus ballaustres pelo meo dourados e pelos 
nescedouros diamte os painéis tem três serafims dourados e tem hua esredisa 
dellinho porque a outra e o sobreceo he da comfraria do santíssimo sacramento 
hum missal romano bom emcadernado em taboas cubertas de couro baio 
hum mannual emcadernado em pasta baia 
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hum livro que serve dos bautisados e casados e crismados e defumtos emcadernado 
em taboas cubertas de couro baio novo 
hum livro velho emcadernado em perguaminho que serve das visitações. 
hum prato piqueno de estanho da oferta 
três pedras dará boas 
duas toalhas dellinho que servem de dar o santíssimo sacramento hua he de seis varas 
e mea e a outra de quatro varas e mea 
huas otiadeiras de fazer ostias simgellas 
duas estamtes do alltar 
a pia bautismal fechada com sua cuberta 
hua cruz de lotão com seu pee do mesmo lotão de grades e camsellos. 
dous comfisionarios de castanho simgellos jumto has grades, 
hua arqua de castanho com seus pees que serve dos ornamentos. 
(3f.) Esta igreja de são mamede de vallomguo tem quatro ermidas anexas a ela a saber 
hua de nosa senhora da luz que estaa easy no cabo do luguar, pêra a parte do nacemte 
no campo, outra de são bertolameu que estaa no monte devoto aliem dagua dará pêra 
a parte do norte/ outra de samto amtão que estaa no cabo do luguar da parte do norte, 
outra de samta justa que estaa no cume da serra da parte do vemdaval.//. as quaes 
pessas atras declaradas asy e da maneira que estão escritas o dito juiz as ouve per 
emtregues ao dito cristovão diaz, vigairo da dita igreja e ele as aceitou todas e cada hua 
per sy e se obriguou per sy e seus bems moveis e de raiz de as emtreguar todas as 
vezes que por ele juiz ou por outra qualquer justiça lhe for mamdado e pêra isso 
renumeiou juiz de seu foro e quallquer previllegio que fizese em seu favor estando a 
todo presemte o dito gomçallo daraujo procurador do mosteiro de são bemto o qual 
aceitou a obriguação do dito vigairo e dise que era comtemte, de todas as ditas pessas 
se lhe emtreguarem em seu poder de que o dito juiz mandou fazer este termo que 
asinou com o dito vigairo e procurador do mosteiro de que foram testemunhas o 
padre gomçallo amdre (3v.) benefeciado em nosa senhora da villa de povoas, morador 
no dito luguar de vallonguo e bellchior monteiro porteiro do tombo e cristovão 
gomçallvez, quadrilheiro, morador em vallonguo, francisco da mota rebello escrivão 
do tombo, ho escrevy. 

(assinaturas) 
Costa Saa 
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cristovão dias 
Gomçallo Andre 
gomçallo daraujo 
belchior monteiro 
cristovam + gomçalves quadrilheiro». 
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Documento n°10 
1593.Junho.01 - Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: avaliação da centúria, côngrua, casas da 
residência e passais. 
A.N.T.T., Mosteiro de S. Bento da Avé-Maria do Porto II, livro n°12, fis. 3v.-5v.. 

«E feito e asinado o dito termo loguo pelo dito vigairo foi dito e declarado que da dita 
igreja se pagua de cemturia ao senhor bispo e cabido da see do porto trimta alqueires 
de pão meado, e três allqueires e três quartos de triguo, e cemto e dezoito reis em 
dinheiro, e de dereito de visitação cemto e trimta reis 
E loguo a requerimemto do dito gomçallo daraujo procurador do mosteiro de são 
bemto fez o dito juiz pregumta ao dito cristovão diaz, vigairo da dita igreja de são 
mamede do luguar de vallomguo quamto tinha de porsão e ordenado em cada hum 
anno por curar a dita igreja e menistrar nela os sacramentos asy em dinheiro como 
em pão como em casas e pasais e mais cousas e per ele foi dito e declarado que tinha o 
seguimte— 
Disse que ele era cura e capellão da dita (4f.) igreja de vallomguo e suas ermidas com 
quatro mill reis de porsão e os pasaes da dita igreja e pee dalltar delia e das ditas 
ermidas como se podia ver da letra e comfirmação que lloguo apresemtou que dizia 
ser feita per fernão diaz pimto escrivão que foi da camará do bispo dom rodriguo 
pimheiro aos quimze dias do mes doutubro do anno de mill e quinhemtos e sesemta 
e hum annos a qual estava asinada pelo dito bispo e escrita em perguaminho com o 
sello pemdemte do dito bispo em hua caixa de pao a qual letra ira treslada ao diamte.// 
Dise o dito vigairo que aliem da porsão declarada acima por ser piquena se queixara 
aos bispos passados e que per vesitações lhe acresemtarão outros dez cruzados mais e 
trimta allqueires de pão meado, e que esta he a porsão que tinha e mais não// 
Declarou que aliem da dita porsão lhe dava mais a senhora abadessa do mosteiro de são 
bemto quinhemtos reis em dinheiro pêra ostias e pêra sera pêra as missas dos 
dominguos e festas e pêra o vinho das ditas misas// 

As casas em que vive de hum sobrado telhadas com seus repartimemtos pelo meo de 
taipa que os dévide em cimquo casas a saber huma sala e três camarás (4v.) e hua 
cozinha com suas logeas por bayxo que são très huma serve de adegua e as outras de 
estrebarias, e no cabo das casas tem hua varamda velha pêra a parte da igreja, e estão 
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estas casas tapadas ao redor de parede fechadas com huma porta fronha por homde se 
servem, e partem do nacemte, poemte e vemdaval com os pasais da dita igreia. E do 
norte com o adro delia/ Tem diamte das ditas casas hum terreiro que se fecha com as 
mesmas casas que tem em sy duas laramjeiras e des carvalhos e duas ramadas 
piquenas e hum castinheiro e hum pesegueiro e huma ameixieira— 
Jumto deste tereiro tem huma orta tapada ao redor de parede com alguas fruiteiras ao 
redor, e jumto delia tem outro serrado de parede que serve de orta que ambas partes 
de todas as partes com os pasais e adro da dita igreia// De fora destas ortas tem hum 
serrado que são os próprios pasais da igreia todos tapados ao redor da parede e não se 
mete amtre eles nenhuam cousa a ella, partem do nacemte e vemdaval com o monte 
mainho e do poente com terras que ora trazem duarte gomçallvez e maria luis veuva 
moradores em vallomguo e do vemdaval com o tereiro das casas do dito vigairo//. 
Tem estes passais toda agoa do ribeiro da igreia que he livremente todo o anno e (5f.) 
e no imverno e verão, e tem ao redor allguns carvalhos, os quaes pasais tem suas 
sahidas pêra o monte e tem o dereito diguo e dereito de rosar e pastar nele como os 
moradores e vesinhos do luguar de vallomguo— 
Tem mais a dita igreja na rua dereita de vallomguo hua casa ferreira e telhada que 
serve de selleiro e de recolhimemto dos dízimos dela, e tem demtro em sy pêra iso 
duas tulhas de taboado, parte a dyta casa do nacemte com a rua publiqua e do poemte 
com o quimtal dela e do norte com a travesa que vay pêra as fomtainhas e do 
vemdaval com casas de joão gonçalvez, e peguado na dita casa na trazeira dela tem 
hum quimtal que parte do nacemte com as ditas casas e do poemte com terras do 
mosteiro que trás isabel duarte veuva. E do norte com a travesa que vay pêra as 
fomtainhas e do vemdaval com o quimtal das casas do dito joão guomçallvez, e pelo 
dito cristovão diaz vigairo da dita igreja de sam mamede de vallomguo foi dito que as 
ditas casas e pasais delia pertemciam ha dita igreia que era anexa ao mosteiro de são 
cristovão de rio timto que estaa unido e emcorporado ao mosteiro de são bemto da 
cidade do Porto e que comfesava que tudo lhe pertemcia e que reconhecia ha senhora 
abadessa e comvento do dito mosteiro por dereito e verdadeiro (5v.) senhorio e que 
não tinha duvida nem embarguos a se as ditas casas e pasais medirem e demarquarem 
e lamçarem em livro de tombo pelo que ficou loguo citado em sua pesoa pêra se 
louvar em quem per sua parte meda e demarque as ditas casas e pasais e esperado ate 
se citarem as mais partes com quem comfromtão e partem e de tudo o dito juiz 
mandou fazer este auto que asinou com o dito cristovão diaz vigairo e com o 
procurador do mosteiro de que forão testemunhas belchior monteiro porteiro do 
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tombo e guomçallo amdre cleriguo de missa beneficiado em nosa senhora da villa de 
povas e morador no lluguar de vallomguo e cristovão gomçalvez quadrilheiro morador 
no dito luguar, lourenço da mota rebelo escrivão do tombo, ho escrevi. 

(assinaturas) 
Costa Sa 
cristovão dias 
gonçallo daraujo 
belchior monteiro 
cristovão + gomçalves quadrilheiro 
Gomçallo Andre 

Declarou mais o dito/ cristovão Diaz vigairo que tinha em seu poder huma caixa dos 
corporais de castanho branquo com três mezas de corporais uzadas e que per 
esquecimento o não desera ao tempo que declarou as mais cousas atras pelo que fiz 
diso esta declaração a seu requerimento. 

(assinatura) 
lourenço da mota rebelo». 
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Documento n°ll 
1593.Junho.01 - Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: cópia da carta de confirmação do pároco 
Cristóvão Dias. 
A.N.T.T., Mosteiro de S. Bento da Avé Maria do PortoII, livro n°12, fis. 6f.-7f.. 

«Dom Rodrigo Pinheiro por mercê de Deos e da Sancta Iggreia de Roma Bispo do 
Porto do conselho dei Rey nosso senhor a todos os fregueses da Parrochial Iggreia de 
Sam Mamede de Vallongo da terra da Maya do dicto nosso Bispado saúde em Jhesus 
Chrispto nosso Senhor. Fazemos vos saber como a nos enviarão dizer a senhora Dona 
Maria de Mello Abbadessa do mosteiro de São Bento da cidade do Porto, donas e 
convento delle, ao qual esta unido inperpetuum o Mosteiro de Sam Crisptovam de 
Rio Timto da dieta ordem, e do dicto Bispado, e que a dieta Iggreia de Sam Mamede de 
Vallongo era annexa inperpetuum ao dicto seu mosteiro, e isso mesmo estavão em 
posse de a ella por capellão com nossa carta de cura que na dieta Iggreia administrasse 
os Ecclesiasticos Sacramentos aos Fregueses delia, e que sentindo ellas ser serviço de 
nosso Senhor, e acerecentamento do culto divino appresentarão nos annos passados 
por cura, e capellão perpetuum, o qual foi confirmado Anrrique Borges, e novamente 
creado por primeiro capellão, e cura da dieta Iggreia per o Bispo Dom Pedro nosso 
antecessor, e lhe forão passadas suas letras de confirmação em forma, e per sua 
morte foi confirmado Gonçallo Dias haverá sete ou oyto meses/ E por ora ser vaga a 
dita capellania per morte natural do dicto Gonçallo Dias ultimo cura e possuidor que 
da dieta Iggreia foi/ nos appresentarão da dieta Senhora Abbadessa do dito mosteiro de 
Sam Bento, donas e convento delle, a quem a appresentação da dicta cura e capellania 
de Sam Mamede de Vallongo insolido pertence por a dieta Iggreia ser unida in 
perpetuum ao dicto Mosteiro, e estão em posse de a ella appresentar cura e capellão 
quando quer que acontece vagar per qualquer modo que seia per virtude da dieta 
appresentação que fiqua em poder do Escrivão instituímos e confirmamos em 
capellão e cura perpetuum da dieta Iggreia de Sam Mamede de Vallongo a Crisptovão 
Dias clérigo de missa do dicto Bispado (6v.) apto e sufficiente pêra a reger, e governar 
no espiritual, e temporal per imposição do barrete que posemos sobre sua cabeça, 
comettendolhe a cura delia, o qual jurou a Deos e aos Sanctos Evangelhos em que pos 
a mão que na dieta confirmação não cometteo symonia algua, nem specia delia./. E lhe 
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assinamos pellos fructos da dieta Iggreia em cada hum ano por seu trabalho e côngrua 
porção quatro mil reis em dinheiro, e os passais da dieta Iggreia, e todo o pee do altar 
delia, e de suas Hermidas, assy e da maneira que he declarado e como teve seu 
Antecessor; e o dicto Christovão Diaz sera obrigado a dizer as missas na dieta Iggreia 
aos freigueses nos domingos e festas, e dias que as ham de haver conforme as nossas 
constituiçoens que lhe forem mandadas dizer per nossos visitadores. E lhe 
administrará todolos outros Ecclesiasticos Sacramentos. E que a nos, e a nossos 
soccessores será fiel; e obediente, como deve ser, e não será em conselho nem em 
feito de perdermos nosso estado, e que se souber algua cousa que contra nos seia 
que nolo fará saber sem tardança algua, e não descubrirà segredo que lhe per nos for 
dicto ou enviado, e que hira ao Synodo salvo se for embargado de legittimo embargo, 
e fará pessoal Residência na dita Iggreia e guardara a Regra dos Santos Padres, e os 
estatutos, e constituiçoens da dieta nossa Iggreia do Porto, e todas as cousas que sam 
contheudas na Decretai Ego enim de jureiurando, segundo o juramento que acerqua 
de tudo mais compridamente fez. Porem mandamos a vos e a cada hum em virtude 
de obediência, e sob pena de Excomunhão que daqui em diamte ajais o dicto 
Cristóvão Diaz por voso cura e cappellão perpetuum e asi lhe obedeçaes, e sob a dita 
pena de Excomunhão mandamos a qualquer Notairo, ou taballião do dicto Bispado 
que sendo requerido per virtude desta nosa letra de confirmação metta em posse da 
dita cura e capelania ao dicto Christovão Diaz, ou a seu certo e especial percurador 
(7f.) per todos os Autos acustumados fazendolhe Inventairo de todos os ornamentos 
segundo custume, e lhe dem os instormentos que lhe cumprirem./. Testemunhas 
que a todo forão presentes Gonçalo da Madureira e Jorge Luis e Gaspar da Sylva 
nossos criados, e outros. Dada na nossa camará de sancta cruz da maya 16 dias do mes 
de Octubro Fernam Diaz Pinto nosso Escrivão da camará a fez anno de mil e 
quinhentos e sesemta e hum. O Bispo do Porto/ - ao sello. 
Foi comsertado este treslado com a propria letra e comfirmação que apresemtou 
cristovão diaz cura da igreja de sam mamede de vallonguo pêra mim e com o official 
aqui comiguo asinado sem cousa que duvida fará salivo o risquado em que diz per seu 
trabalho/ que se fez ao comserto/ e declaro que a propria letra e comfirmação tornou 
a fiquar em poder do dito cristovão diaz que aqui asinou. francisco da mota rebelo 
escrivão do tombo dos bens e propriedades que pertemeem ao mosteiro de são 
bemto da cidade do porto per provisão dei rey nosso senhor ho escrevy e aquy 
asiney. E treslado per my escrivão. 
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(assinaturas) 

E comsertado per mim escrivão 
Francisco da Motta Rebelo 
Cristóvão Dias». 
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Documento n°12 
1598.Maio.01 - Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: inventário dos paramentos e peças 
pertencentes às padroeiras 
A.D.P., Fundo Paroquial, Valongo, bobine 462, fl. 226f.,v.. 

«Hum calez de prata todo branco que pode pesar três mil onças pouco mais ou 
menos. 
Hum Retabolo no Altar mòr que foi ha três ou quatro annos repintado-/. 
Três vestimentas a saber, hua de damasco vermelho com seu sabastro de veludo 
alaranjado com sua alva ja usada que serve nas festas principaes, outra de damasco 
amarello com seu sabastro de veludo azul com sua alva usada que serve aos domingos, 
e dias de garda/ E a outra he de chamalote, preto com seu sabastro de chamalote 
branco que serve na quaresma e missas dos dêfunctos. 
Quatro mesas de corporaes com suas guardas, mães outra meza. 
Hua caixa com suas ambulas. 
Hum Missal Romano usado, e hum mannual. 
Este libro que serve de escrever os baptizados, crismados, casados, e dêfunctos. 
Três toalhas que servem ao dar do sancto Sacramento. 
Hua caldeirinha de cobre velha que serve da augoa benta ./. e duas galhetas de 
estanho. 
(226v.) Hum libro da visitação ja velho 
Hum arquibanco que serve de guardar as peças da Igreia. 
Dous castiçaes de lotão ja usados. 
Hua caixa que serve de guardar os corporaes. 
Huas toalhas novas que servem no altar mòr as quaies tem os mordomos do Sancto 
sacramemto em seu poder. 
Tem mais hua banda das cortinas do altar mòr que todo o mais que está no dito altar 
mòr he de sancta confraria. 
Hum bacio de estanho com sua toalha que serve de dar a sancta unção. 
Hum livro de canto. 
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(assinaturas) 

Visto em Vezitaçam a 8 de Dezembro de 1631. 
Antonio Rodrigues da Costa. 

Visto em Vezitaçam a 7 de Setembro de 1633. 
Manoel Diaz». 
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Documento n°13 
1598.Maio.01 - Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: inventário dos paramentos e peças pertecentes 
aos moradores. 
A.D.P., Fundo Paroquial, Valongo, bobine 462, fl. 227f.,v.. 

«Hua cruz, de prata e hum calez que tem o vaso de prata, e a patena, e o pé de 
lotão./. 
Hua cruz de lotão, e hum turibulo de lotão. 
Hua vestimenta de cetim falso ja usada/ e hum pano do leito de fustão com sua franja. 
Dous Retabolos nos altares das ilhargas que haverá hum anno que forão repintados. 
com seus baraveis e cortinas. 
No altar da Senhora do Rosairo hum frontal de tafetá branco com sua franja e garnição 
amarella do mesmo tafetá, e suas toalhas e castiçaes/ de estanho/. 
Hua coroa de prata tem a senhora do Rosairo, com sua veste de festa. E hua 
vestimenta de tafetá branco toda perfeita./ 
Hum calez de prata/ 
Huma paleo e guião de damasco amarello. E capa do mesmo damasco com sabrastro 
de tafetá azul e tudo isto se mercou de esmolas que lhe derão e está em mão dos 
mordomos da confraria./. 
(227 v.) No outro altar de Jesu e da Senhora da Purificação tem hum frontal de 
chamalote verde com sua franja com suas toalhas e castiçaes de lotão e lampadairo./ e 
ambos estes altares tem confraria e mordomos que tem cuidado délies, e tem seus 
archibancos com sua cera, e capas brancas que servem nas festas e procissoens e assi 
servem quando falecem algums comfrades. e assi todas estas confrarias tem suas 
bacias de lotão em que recebem as offertas. 

(assinatura) 
Visto em vezitação em 7 de Setembro de 1633 

Manoel Diaz». 
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Documento n°14 
1598.Maio.01 -Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: inventário dos paramentos e peças 
pertencentes à confraria do Santíssimo Sacramento. 
A.D.P., Fundo Paroquial, Valongo, bobine 462, fis. 227v.-228v.. 

« Hua custodia de prata dourada com hum turibulo, de prata branco. 
Hum calez grande dourado que tem o vaso, e a paterna de prata, e o peé de lotão. 
Hum missal Romano novo. 
Hum guião de damasco vermelho com sua cruz de prata e seu palio do mesmo 
damasco/ e a capa também do mesmo damasco vermelho, com sabastro de velludo 
vermelho./. 
(228f.) Hum pontefical, a saber, vestimenta e almaticas de damasco carmesim com 
sabastros de veludo vermelho, suas alvas e com todo o necessário/ tem mais outra 
vestimenta de damasco amarelo. Com sabastro de veludo vermelho. 
Hum lampadairo de ferro grande com suas lâmpadas necessárias./ 
Dous frontaes boms, hum que serve das festas principaes novo de damasco 
vermelho. Com sua guarnição de veludo verde e franja./, o outro he de cetim ja meo 
usado que serve nos domingos e mais tempo do anno. 
Hum sacrário dourado com seu cofre forrado de veludo carmesim onde está o Sancto 
Sacramemto./ 
Tem mais toda a cera necessarea assi de tochas como da mais meuda./. 
Hua mesa com suas gavetas em que tem parte das peças com hum pano fino de 
tamete vermelho que serve nas festas e domingos terceiros 
O coro e órgãos que estão nelle que todo foi feito as custas da Confraria do 
Sanctissimo Sacramento e assi o pulpeto/. E a Abadessa nem freiguezes não derão 
nada pêra a ajuda de tudo isto:/ 
(228v.) Certifico eu Gonçalo Andre clérigo de missa que hora sirvo de cura e coadjutor 
nesta Igreia de Vallongo que todas as peças que digo ter a confraria do sanctissimo 
sacramento e assi a madre Abbadessa, e freigueses passa na verdade e por assi ser fiz 
e assinei esta certidão oje o primeiro de Maio de noventa e oito. E por o senhor Bispo 
mandar que a mudasse mais dentro no papel o fiz dia e era acima dicto 
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I 

(assinatura) 

Gonçallo Andre 

Visto por nos a 21 de iunho de 1598 annos sendo nele vigairo desta igreja Christovão 
Dias 

O Digníssimo Bispo do Porto. 

Visto por noz a 22 de abril de 1599 annos semdo vigairo Pêro Vas de Souza 
O Digníssimo Bispo do Porto. 

Visto em visitação a 24 d'abril de 600 
Vicente Camello. 

Visto em vesitação aos 6 de septembro de 604 
Cerqueira. 

Visto em vesitação aos 6 de julho de 608 
[i] 

Visto em vesitaçam a 7 de setembro de 1633 
Manoel Diaz». 

W O documento não apresenta a assinatura do padre visitador. 
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Documento n°15 
1613.Abril.04 - Porto. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: confirmação do pároco Manuel Marques 
Fortuna. 
A.N.T.T., Mosteiro de S. Bento da Avé-Maria do Porto II, maço 26, s/ fis. 

«O Lecenceado Francisco Vaz conigo prebendado na Sancta See desta cidade do Porto 
provisor em este Bispado pello Illustrissimo e Reverendíssimo Senhor Dom Frei 
Gonçalo de Moraes por mercê de Deos e da Sancta See apostólica Bispo do Porto e do 
conselho de sua Magestade. Saúde. Aos que estas minhas letras de confirmação 
authoritate ordinária virem saúde em Jesus Chrispto nosso Salvador faço saber que 
vagando a Igreia parrochial de São Mamede de Vallongo, sita na comarca de Penafiel 
per morte natural de Pêro Vaz de Souza ultimo, e immediato vigairo e possuidor que 
delia foi que falesceo aos três dias do mes de Março proximo passado, que he mes de 
padroeiros Ecclesiasticos a Abbadeça e convento do mosteiro das Religiosas de São 
Bento desta cidade a quem pertence apresentar na dita Igreia por vagar no dito mes 
de Março, apresentou o Illustrissimo Senhor Bispo para Reitor e vigairo da dita Igreia 
ao padre Manuel Marques Fortuna, e o dito Senhor Bispo mandou passar hum Edital 
na forma do Sagrado Concilio Tridentino para que todas as pessoas que se quizessem 
oppor á dita vigairaria o podessem fazer no termo que erão dez dias, dentro dos 
quaes dos que se opposerão, e forão examinados, forão o padre Manoel Marques 
Fortuna, e o padre Pantaleão da Costa naturaes desta cidade, os quaes forão a exame, e 
nelle examinados pellos três examinadores synodaes deste Bispado, pellos quaes 
ambos forão approvados, e ávidos por idóneos, e sufficientes pêra parrochos da dita 
Igreia de/ de Sam Mamede de Vallongo presidindo no dito exame de commissão do 
Illustrissimo Senhor Bispo o Reverendo Lecenceado Gaspar Gonçalvez de Figueiredo 
vigairo geral deste Bispado, do que se fez auto de exame por elles todos assinados da 
approvação dos ditos dous oppositores, dos quaes a dita Madre Abbadeça Dona 
Guiomar de Athaide escolheo para vigairo da dita Igreia ao dito padre Manoel Marques 
Fortuna seu apresentado, segundo me constou per termo do escrivão da camará 
deste Bispado ao pé do exame pello dito escrivão assinado como tudo dos autos consta, 
com o que me foi requirido o collasse, e confirmasse no dito beneficio porquanto 
pello dito Senhor Bispo me estava commettido, visto tudo por mim mandey que 
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iustificasse como era christão velho, limpo, e sem raça algua de mouro, nem judeo, ao 
que elle satisfez apresentando ante mim testemunhas dignas de fê e credito de como 
era christão velho; e feito summario sendome levados os autos conclusos mandey 
que vistas as diligencias e exame que aparecesse pêra ser collado a appresentação do 
convento de São Bento, e logo appareceo perante mim, e posto de giolhos authoritate 
ordinária a appresentação da dita Abbadessa e convento do mosteiro de Sam Bento 
desta cidade, collei e confirmey em vigairo e Reitor da Igreia de S. Mamede de 
Vallongo, ao padre Manoel Marques Fortuna per imposição de barrete que sobre sua 
cabeça lhe pus commettendolhe/ a cura e regimento dos freiguezes assi no espiritual 
como no temporal, o qual fez logo em minhas mãos publica e expressa profissão da 
nossa Sancta Fê catholica na forma do motu próprio do Papa Pio quarto, e prometteo 
de aos mandados appostolicos e de sua senhoria e de seus sucessores sera sempre fiel 
e obediente, e que sabendo algua cousa que contra elles seia lho fará logo a saber sem 
tardança, e que vira ao Synodo quando for chamado, salvo sendo impedido de 
legitimo impedimento. E jurou outro si de comprir e goardar tudo o que se contem 
na decretai do capitulo Ego/Enim/ de juro iurando segundo a forma dos ditos 
iuramentos a isso determinada: pello que mando sob pena de excomunhão a todos os 
freiguezes foreiros e caseiros da dita Igreia de São Mamede de Vallongo aião e 
conheção ao dito Manoel Marques Fortuna, por seu verdadeiro vigairo e Reitor, e 
como tal lhe obedeção assi no espiritual como no temporal, e lhe acudão com todo o 
que lhe pertence assi como acodirão a seu antecessor, e melhor se de dereito lhe 
pertence, e sob a mesma pena de excomunhão mando aos rendeiros da dita Igreia lhe 
acudão com sua porção determinada e mando: sob a mesma censura, a qualquer 
clérigo, notário, tabellião, official de justiça, escrivão deste Bispado que com estas 
letras requerido for, dê a posse real actual da dita Igreia ao dito padre Manoel Marques 
Fortuna pellos autos acostumados/ e disso lhe passe os estromentos necessários pêra 
goarda, e conservação de seu dereito e iustiça, em fê do que a instancia do dito Manoel 
Marques Fortuna mandei passar as presentes minhas letras de confirmação 
authoritate ordinária/ dadas em esta cidade do Porto sob meu sinal e sello de Sua 
Illustrissima Senhoria, aos quatro dias do mes de Abril do anno de mil e seiscentos e 
treze annos, Manoel Ribeiro escrivão da camará a fez escrever, e sobescrevi // 
Francisco Vaz // 3150 / ao escrivão 3120 ./. Moreyra». 
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Documento n°16 
1617.Maio.14-Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: descrição da fábrica da confraria do 
Santíssimo Sacramento. 
A.D.P., Fundo Paroquial, Valongo, bobine n°462, fis. 214v.-216f.. 

«Huma custodia de prata toda dourada com sua caixa 
Hum thuribulo de prata 
Hum cales de prata que tem o pe de lotam dourado com sua patena de prata 
Hum copo de prata pêra dar o lavatório 
Dous guioins de damasco vermelho com suas cruzes hûa de prata e houtra de prata e 
duas varas, desfesse hum que era velho. E comprarão outro novo./ E acresentaram 
huma crus 9140 
Hum palleo de damasco vermelho ja uzado com suas varas 
Huma capa das prosisoins de damasco vermelho com sebastros de veludo cremesim 
Hum pontifical de damasco vermelho acabando com sua vestimenta do mesmo 
damasco e cordoins 
Huma vestimenta de dizer missa a sesta feira que tem manto de damasco vermelho e 
a alva he ia velha 
Hum frontal de damasco vermelho que tem hos sabastros de veludo verde (215f.) 
Huas toalhas ja uzadas do altar, e outras melhores, com hua rendilha/ a metade da 
renda velha se gastou 
Dez capas :/: sete vermelhas e três brancas, herão velhas e rotas e derão nas aos 
pobres e comprarão outras, ficarão 4 velhas 
Vinte tochas de sera branca/. São 22 este anno de 620// são este anno de 623// são 22 
este anno de 632// Neste de 634 são 22 
Hum pano vermelho da meza do Senhor debruado de veludo verde 
Hum missal romano 
Huns órgãos consertados 
Hum palio novo 
Hum Livro de canto. He da Abadessa o vigairo o tem. 
Dous livros das contas 
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Hum regimento. 
Hum livro dos perdoins, que tem as bulias da Confraria. 
Huma talha de azeite que levara almude e meio, mais duas e são 3 
Duas basias de lotam. 
Huns almerios de ter as pesas e sera do Senhor 
Houtros almerios mais pequenos de ter o azeite 
Hua cayxa que esta no Coro dos ornamentos 
Hua caldeira de estanho da aguoa benta. — 
Hua linterna de arame, he da Abbadessa 
Catro tocheiras bem uzadas//. Acabarãose. ha quatro novas. 
Huma toalha de levar o Senhor mais, duas, acabarãosse duas. 
Hum pano de tafetá preto de cobrir o sacrário na coresma. 
(215v.) Hum pavilhão velho. Hum cendal velho de tafetá vermelho, acabousse tem 2 
novos. 
Dous guadimxires para os castiçais./ 
Hum palleo de damasco cramezim novo. 
Hum panelhão de damasco cramezim novo. 
Dous guadomieins novos para debaixo dos castiçães. 
Hum guião de damasco vermelho.// e huma aste para elle. 
Hum sobreceo de tafetá cramezim. com suas cortinas. 
Hum veo de tafetá vermelho pêra as procissões, e pontifical. 
Hua naveta de prata nova com sua caixa, e que se guarda. 
Hum vazo de prata dourada que custou 120 reis pêra dar o Sacramento. 
Hum veo pêra cobrir o vazo que custou acabado 410. 

(assinaturas) 
Visto em vizitação 30 de Julho de 616 

João de Macedo 

Visto em vizitação 18 de Julho de 617 
Melchior Vaz Corrêa 

Visto em vizitação em 22 Agosto de 618 



João de Macedo 

Visto em vizitação a 28 de Agosto de 620 
C. Brito 

Hum lampadairo de prata que custou quarenta e sete mil trezentos reis 47$300. 
Acresetaralhe 5$100 reis. 
Huma tuba dos emdoensas com sua cobertura de setim preto com seus sebastros 
brancos. 
Seis capas de estamenha branca que custarão 13$800 
(216f.) Hum abanador de pao do brazil com sua argola de prata e com seu tafetá 
vermelho que custou 320. 
Hua campainha com hua cadea de lotão que custou 480. 
Hua arca de cem alqueires de pão, pêra estar nella o pão do Senhor.// 
Duas galhetas de estanho fino para o altar.// com sua tábua também de estanho fino. 
Hum panelhão de chamalote rouxo que se fez no anno de 630 pêra advento e 
quaresma. 
Duas bolças de corporaens, hua de damascos forada de tafetá amarello, e outra de 
chamalote rouxo forrada também de tafetá amarello./ 
Três pedaços de olandilha vermelha que ficarão de humas cortinas que forão da 
confraria. 
Hum bolante que derão de esmola que serve nas endoemças na armação. 
A metade de hum panelhão velho de tafetá que ia não serve, que he vermelho. 
Dous varões de ameeiro que serve de armarem o sepulchro sobre elles/ com hua 
grada sobre que armão o sepulchro/. no anno de Andre Moreira se fizerão 2. E são 3. 
Hum tacho de cobre de se medir o azeite que se vende no lugar, e dahi dão huma 
esmola para a confraria. 
Hum cofre de madeira que serve do dinheiro e deposito da confraria. 
Hum cofrinho de levar o Senhor aos enfermos. He da Abbadeça. 
Hum panelhão de damasco branco com suas franjas vermelhas forrado de tafetá 
cramezem que serve de cobrir o vazo dourado. 
Dous veos de bolante brancos prateados, com seus bicos de prata, hum de cobrir o 
cofre, e vazo e grade de cobrir a» 
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Documento n°17 
1617.Maio.14-Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: inventário da fábrica da confraria de Nossa 
Senhora do Rosário. 
A.D.P., Fundo Paroquial, Valongo, bobine 462, fis. 216v.-217f.. 

«Hum cales de prata com sua patena. E manga dourada. 
Dous guioins hum de damasco amarelo e outro de damasco branco novo. Mais outro 
novo branco; com suas cruzes hua de prata e outra de prata. 
Hua vestimenta de dizer missa que tem o manto de tafetá branco toda perfeita com 
alva e amitto. 
Hua capa das prosissoins de tafetá azul que tem os sabastros de damasco amarello. 
Hum palleo de damasco amarello com suas varas. 
Três bestias da Senhora todas de damasco:/: húa azul velha. 
Dous mantos para a senhora hum vermelho de damasco novo, outro branco, outra 
vermelha, e outra amarella, a vermelha por não servir derão na pêra huma ermida 
nossa; 
Hua coroa de prata, e houtra de estanho e dous toucados da Senhora mais outros dous 
velhos. E novos. Mais ha coroa de estanho. 
Sinco capas de estamenha branca, mais duas. Não ha. 
Dous frontais hum velho de tafetá branco e houtro bom de damasco vermelho com 
seus sabastros amarellos. 
Huns almarios de ter as pessas e ornamentos com hum panno verde por sima. 
Duas mezas de tralha do altar. Mais sinco velhas. 2 novas. 
Hum misai novo que custou 1200 reis./ 
Coatro castisais de estanho ja uzados// E duas bacias de lotão. 
A bulia com seu regimento, que esta em três pergaminhos. 
(217f.) Humas cortinas de tafetá cramesim deste anno de 618. 
Hum sobre ceo de linho do altar, a freguezia dará conta deste. 
Doze tochas grandes de sera branca mais quatro e ficão 16, mais 8, e são por todas 24. 
Setenta e coatro vellas tãobem branca gastarasse 4. E ficão setenta, Comverteraosse 
estas 70 em as 8 tochas. 
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Hua carapina da meza pêra por a sera// Não ha esta// dous livros das comtas. 
Dous guadirixiaens pêra os castiçais mais outros dous novos. 
Huas cortinas de caniante vermelho. 
Huá imagem de Nossa Senhora piquena pêra a procissão com seu resplamdor. 

(assinaturas) 

Visto em visitação a 24 de Julho de 607. 

[?] 

Visto em visitação a 10 de Julho de 1616 
João de Macedo 

Visto em visitação a 6 de Julho de 1620 
[?] 

Visto em visitaçam a 28 de Agosto de 1620 
C. Brito 

Dous mantos novos de damasquilho hum da imagem grande e outro da piquena, 
brancos. 
Hum lampadairo de prata, com hum saco em que anda. 
Outro de lotão ambos novos. 
Hum frontal de damasco branco com sabastros de brocatel. 
Huma estante nova para o livro do altar». 
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Documento n°18 
1617.Maio.14-Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: inventário dos paramentos e mais peças 
pertencentes às padroeiras. 
A.D.P., Fundo Paroquial, Valongo, bobine n°462, fis. 218v.-220f.. 

« Hum cales de prata com sua patena. 
Hum retabolo no altar mor. 
Três vestimentas:/: huma de damasco vermelho com seu sabastro alaranjado com sua 
alva ia uzada e houtra de damasco amarello com seu sabastro azul com sua alva ia 
uzada. e houtra, de chamalote preto com seu sabastro de chamalote branco. 
Coatro mezas de corporais com suas guardas // mais outra com sua guarda no anno de 
643. 
Huma caixa com suas com suas ambulas. 
Hum missal Romano ja uzado com hum manual e este livro que serve de escrever de 
escrever, os baptizados, crismados, cazados, e defuntos, 
Três toalhas que servem ao dar do Sancto Sacramento. Hua delias se desfez por velha 
em outras piquenas. 
Hua caldeirinha de cobre que serve da aguoa benta e duas galhetas de estanho. 
Hum livro da visitasão ja velho, não me entregarão este. 
Hum arquibanco de três gavetas pêra os ornamentos. 
Dous castisais de lotão ja uzados. 
Huma caixa que serve de guardar os corporais. 
Humas toalhas novas que servem no altar mor as coais tem em seu poder os 
mordomos do Sancto Sacramento, estas são das acima nomeadas. 
(219f.) Mais duas toalhas pêra o altar mor pendemtes das ilhargas que pozerão no 
anno de 613. 

Tem mais huma banda das cortinas do altar mor // poserão humas novas e levarão as 
velhas. 
Hum basio de estanho com sua toalha que serve de dar a santa unsão. 
Hum livro de canto. 
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Dous frontais de chamalote hum de vermelho e verde, e azul, que serve 
quotidianamente e outro rouxo que serve no Advento e quaresma. 
Hua bestimenta de chamalote verde e amarello. 
Hum manual Romano novo. 
Hum livro da visitação novo. 
Mais hum frontal de damasco branco com franjas de damasco vermelho. 
Hum frontal de setim vermelho que serve nas festas. 

(assinaturas) 

Provido em visitação em 23 de Angosto de 607. 
[?] 

Visto em vesitação pelo Senhor Bispo a 21 de Mayo de 1608 
O Bispo do Porto 

Visto em vesitação a 30 de Julho de 1609 
[?] 

Visto em vesitaçam pello Senhor Bispo a 1 de Junho de 1612 
Bispo do Porto 

Visto em vesitação a 30 de Julho de 616. 
João de Macedo 

(219v.) Visto em visitaçam a quatorze de Mayo de 617, em vesitação e se entregouse 
ao padre vigairo de todos estes ornamentos contheudos no inventayro na prezença 
dos mordomos dos senhores Andre Antonio e Domingos Antonio e a maior parte dos 
freguezes e de como se ouve per entrega délies assinei aqui e dou fee que possa na 
verdade Antonio Azevedo escrivão da visitaçam o escreveu. 
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(assinaturas) 

Manuel Marques Fortuna 
Andre Antonio 
Domingues Antonio 

Visto em vizitação em 22 de Julho 614 
Golias 

Visto em vezitação 1617 
Melchior Vaz Corrêa 

Visto em vezitação 21 de Agosto de 1618 
João de Macedo 

Visto em vesitação a 8 de Outubro de 1616 
Golias 

Visto em vesitação a 2 de Agosto de 1620 
C. Brito 

Visto em vesitação em 8 de Agosto de 1624 
Almeida 

Visto em visitação aos 14 de Setembro 1628 
Borges 

Visto em visitação aos 17 de Fevereiro de 1631 
C. Brito 

Visto em em 7 de Setembro de 1633 
Manoel Dias 



(220f.) Visto em visitação aos 7 de Novembro de 622. 
[?] 

No anno de 633 pos a madre Abbadeça Dona Anna de Attaide duas vestimentas novas, 
hua de damasco branco com sebastros de damasco vermelho. 
E outra roxa de ligatura. 
No anno de 635 pos a madre Abbadeça Dona Bramca da Sylva hum sobreceo de linho 
no seu altar.». 



Documento n°19 
1617.Maio.14-Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: inventário dos paramentos e alfaias religiosas 
pertencentes aos moradores. 
A.D.P., Fundo Paroquial, Valongo, bobine n° 462, fis. 220v.-221f.. 

«Duas cruzes hua de prata e houtra de lotam. 
Três bandeiras da crus hua de damasco preto e duas de damasco vermelho, hua 
tingiose de preto. 
Hum cales de prata com ho pe de lotão dourado com sua patena. 
Hua vestimenta de setim falso perfeita, e huns corporais. Dous sanguinhos. 
Hum thoribolo de lotão: hum frontal de chamalote da crus, mais outro, também de 
cores. 
Dous frontais de chamalote pretos pêra ho advento e coresma. e hum de tafetá 
vermelho e branco. 
Coatro toalhas dos altares das ilhargas duas novas e duas velhas // mais duas novas. 
Duos panos dos altares, com cada hum seu passo da payxão. 
Duas cortinas de linho dos altares, cada altar duas. 
Dous retabolos nos altares das ilhargas. 
Hum pano do leito preto// outro que se fez agora novo. 
Hum painel para o cruzeiro novo este ano de 618. 

(assinaturas) 
Visto em vesitaçam em 609 

[?] 

Visto em vesitaçam pello Senhor Bispo a 1 de Junho de 612 
O Bispo do Porto 

Visto em vesitação a 22 de Julho 614 
Golias 
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Visto em vesitação 30 de Julho de 616 
João de Macedo 

Visto em vesitaçam 18 de Julho de 617 
Melchior Vaz Corrêa 

Visto em visitaçam em 22 de Agosto de 618 
João de Macedo 

Visto em vesitaçam em 8 de Agosto de 620 
C. Brito 

Visto em vesitação a 4 de Novembro de 628 
Borges 

Visto em vesitação aos 17 de Novembro 632 
Silva 

Visto em vesitação a 7 de Junho de 633 
Manoel Diaz» 



Documento n°20 
1617.Maio.14-Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: descrição da fábrica da confraria de Jesus. 
A.D.P., Fundo Paroquial, Valongo, bobine 462, fis. 221v.-222f.. 

« Duas cortinas azuies. 
Duas cortinas amarelas + tingirãose de vermelho, que vão abaixo. 
Hum frontal de chamalote verde ja velho, ia não serve. 
Dous castisais de lotão ja velhos. 
Duas mezas de toalhas do altar mais huma velha. 
Hum archibanco da sera. 
Dous guodomexins do altar que estão dobaixo dos castisais. 
Hua capa azul de pano; mais outra. 
Hua toalha de ter o azeite pêra a lâmpada. 
Dezoite tochas :/:16 novas, e 2 velhas. 
Hua basia de lotão. 
Hua coroa de prata de Jesus. 
Duas vestes do crucifixo :/: hua nova de damasco vermelho, outra de damasco roixo. 
Hum sobreceo de caniante vermelho, com huma cortina do mesmo. E outras de 
tafetá vermelho, que se fizerão digo desfizerão para o nicho do minino. 
A caixinha em que botão as esmolas. 
Hua carella a modo de charola que vai a imagem quinta feira de endoenças na 
procissão. 
Hum guião de damasco verde com sua crus de prata que chegou a custar quatorze mil 
reis. So a crus. 
(222f.) Hum lampadairo de lotão novo que se pos no anno de 615 que serve de seis 
lâmpadas. 
Huns castiçães novos de lotão que se pozerão no ano de 615 que os trocarão por 
outros. 
Quatro vellas de arrátel cada huma que poserão os mordomos de 616. 
Huas cortinas novas de tafetá cramesim que tomão todo o altar que custarão 201 
cruzados. 
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(assinaturas) 
Visto em vizitação a 18 de Julho 1607 

Melchior Vaz Corrêa 

Visto em vistaçam 9 de Setembro 1633 
Manoel Diaz». 
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Documento n°21 
1653.Março.01 - Valongo. 
Sentença favorável às monjas do mosteiro de S. Bento do Porto que recusaram 
custear as despesas concernentes à colocação de um coadjutor na primitiva igreja 
matriz de Valongo. 
A.N.T.T., Mosteiro de S. Bento da Avé-Maria do Porto II, maço 25, s/fls. 

«O Doitor Manoel de Seabra de Sousa Arcediago da Regoa na Santa See cathedral desta 
muito nobre, e antiga e sempre leal cidade do Porto, e nella e seu Bispado. Saúde 
informe o esperitual e temporal pellos Reverendos Senhores Deão e viguarida délies 
Conigos, Cabido da ditta Santa See sede e episcopal vacante e testtemunhas. A todas as 
pessoas assim eclesiásticas como seculares que esta presente minha carta de sentença 
tirada de autos e processo de causa eivei de embargos a capitolos de visitação virem, 
for apresentado e o conhecimento delias como direito deva e haje de pertencer, saúde 
e pax pêra sempre em Jesu Christo nosso senhor e Salvador que de todos he 
verdadeiro remédio, saúde e salvação, faço saber como juiz eclesiástico deste ditto/ 
deste ditto Bispado do Porto se tratarão, processerão e por mim forão finalmente 
sentencedos hús autos de causa eivei de embargos a capitolos de Visitação ordenados. 
Entregarão huas como embargantes a madre abbadesa e mais religiozas do mosteiro 
de São Bento desta ditta cidade do Porto e embargado o reverendo prometor do juizo 
eclesiástico deste dito Bispado em rezão de não querer ser parte na causa o reverendo 
vigário de Valongo nem seu coadjutor sendo pêra isto citados da qual causa ha conheci 
e fui juis em rezão de ser sospeito o Doutor João Rodriguez de Araújo vigairo geral 
deste ditto Bispado do Porto que foi julgado sospeito á ditta madre abbadessa e mais 
religiozas em/ embargantes, e era a ditta causa sobre e por rezão de que visitando a 
Igreja de Valongo, que he unida imperpetuum ao ditto mosteiro das embargantes, o 
senhor Bispo Dom Frei Gonçalo de Moraes e depois disto algús vesitadores deixarão 
algús capitolos de visitação em que mandavão que as dittas embargantes puzessem 
coadjutor na ditta Igreja pêra os fregueses serem mais bem servidos na admenistração 
dos sacramentos e não aver faltas ao qual se pagaria dos frutos da dita Igreja, de que 
tudo ao diante nesta se fará muito larga e expressa mensão dos quais autos entre 
outras cousas em elles contheudas e declaradas se mostra como aos trinta e hum dias 
do mes de Julho do anno do/ do anno do nacimento de nosso Senhor Jesu Christo de 
mil e seis centos e cinquenta e hú annos nesta ditta cidade do Porto e casas de minha 
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morada ahi appareceo o lecenceado João Alveres Ribeiro advogado nesta auditoria desta 
ditta cidade, e procurador da madre abbadessa e mais religiozas do ditto mosteiro de 
São Bento desta cidade, e dice que elle em nome e como procurador bastante das 
dittas suas constituintes queria vir a embargos aos capitolos de visitação que os 
reverendos visitadores deixarão na ditta Igreja de São Mamede de Valongo unida 
inperpetuum ao ditto seu mosteiro, em quanto mandão que na ditta Igreja se ponha 
coadjutor pago per/ per ellas embargantes e frutos da ditta Igreja, e por quanto o ditto 
reverendo doutor João Rodriguez de Araújo vigairo geral deste ditto Bispado era 
sospeito â ditta madre abbadessa e mais religiozas como notoriamente me constava 
me requeria, que pois eu ficava sendo seu pois na forma da constituição do Bispado 
mandasse autuar os embargos que apresentava e os mandasse destribuir e o escrivão 
aqui fosse e pasasse este mandado pêra o revendo parocho da ditta Igreja mandar os 
tresllados dos capitolos de visitação per certidão, o que visto por mim por me constar 
do sobredito e ser sospeito o ditto reverendo visitador geral João Rodriguez de Araújo, 
mandei que/ mandei que os embargos se destribuissem e autuassem e mais fossem 
incluzos os autos, e authuados embargos he o que se segue// Que per embargos ao 
capitolo de visitação em quanto per elle se mandara por coadjutor em a Igreja de 
Valongo unida ao mosteiro das embargantes da Senhora Dona Isabel Pereira abbadessa 
das religiozas de São Bento desta cidade a fim de se revogar e não ter effeito o ditto 
capitolo de visitação, pello melhor modo de direito, que se cumprisse, provaria que 
em a Igreja de Valongo unida a seu convento delias religiozas nunqua houvera mais 
que vigairo, e não houvera coadjutor nem a isso forão/ forão obrigadas a porem 
coadjutor em a ditta Igreja, e esta era a posse em que sempre estiverão, e que 
provarião que a freguezia não era grande e hoje tinha a mesma gente que sempre 
tivera e os vigairos que ate hoje forão da dita Igreja sempre servirão para a freguezia e 
acudião a todo o mistério de sua obrigação com muita deligencia e cuidado sem 
faltarem nella, e inda sendo de muita idade e velheza. E que de mais disto provaria 
que o reverendo vigairo que hoje era da ditta Igreja era mancebo, bem disposto, que 
per si podia acodir a toda a obrigação a que era obrigado, como ate hoje acudirão seus 
antecessores, e não era necessário coajutor, nem/ nem em suas Igrejas unidas a seu 
mosteiro em que Unhão vigairos avia coadjutores sendo mayores e de mais gente e 
rendimentos, e que provarião que o reverendo vigairo e padres que avia na freguezia 
persuadirão aos freguezes que em visitação pedissem coadjutor, e tudo afim delle 
ditto vigairo não ter trabalho. E ficara o coadjutor com elle não sendo necessário posto 
o vigairo bastar e ser a freguezia boa de servir, e que outro si provarião que as 
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embargantes tinhão muitos gastos com a fabrica da Igreja e outros gastos ordinários e 
com o vigairo, e o rendimento da dizimaria e premissas não era muito// forma 
publica/ forma publica pedindome emfim e concluzão de seus embargos 
recebimentos e que provado quanto bastasse, os capitolos de visitação embargados se 
revogassem, e as embargantes não fossem obrigadas a prover de coadjutor na ditta 
Igreja, quodem ni mebior jurismodo index pensai, // segundo que a todo isto assim, e 
tam inquidamente se continha, e era contheudo e declarado nos dittos embargos, 
como ditto he, com os quaes autos foi ofrecido e apresentado hum treslado de hum 
capitolo de visitação de que o theor he o seguinte// Treslado da visitação da Igreja de 
Valongo deste anno de seis centos e cinquoenta, de que pertence/ do que pertence á 
madre abbadessa//. obras velhas// A madre abbadessa não cumprio com a sentença 
para a administração dos sacramentos, nem de huas toalhas de doze varas, pêra dar a 
comunhão, e de hua esteira e de hua toalha pêra o altar mór, e de hua sacra, he de 
hua crus de pau preto pêra o altar mór, he de trez cordois, e de duas mesas de 
corporaes, nem de concertar o lavatório, e de duas toalhas pêra elle, nem de duas 
alvas, nem com os dous veos dos calices, nem dos sanguinhos em que emcorreo nas 
penas da visitação passada das quais as relevo satisfasendo the dia de natal, e por não 
aver manual que tenha as formas da que tenha as formas da admenistração dos 
Sacramentos do Baptismo, Santa unção, e benção da auga Benta, mando de novo que 
ate o mesmo tempo asima ditto mande prover e o reverendo parocho que dentro de 
quinze dias mande o treslado destes capitolos de visitação aliás não provendo porão 
sequestro, outro si mando a madre Abbadessa athe dia de todos os Santos próximos 
que vem mande satisfaser com a porção do coadjutor, alias não satisfasendo no ditto 
tempo o reverendo vigairo com pena de excomunhão mayor ipso facto in currenda 
porão sequestro nos frutos desta Igreja, o qual não levantará sem lhe constar estar 
pago o ditto/ o ditto padre coadjutor, assi mais a madre abbadessa mandará por hum 
livro emcadernado em pasta de bezerro pêra faser o revendo parocho o assento dos 
baptizados porque não tem o livro velho mais que meya folha de papel, e he a 
freguesia muito grande e não ter lugar pêra os assentos de todo o anno, e assi mais 
não aver papel nos assentos dos casados e defuntos, mandará mais prover de hum 
emchoridiom pêra as missas cantadas, porquanto o que ha está deminuto de muitas 
cousas e nas que tem muito remendado em branco, o que satisfará the o natal sob 
pena de quinhentos reis pêra See e meirinho// Em Valongo passou a visitação em 
sete de Sep/ de Septembro de seis centos e cinquenta, foi feito este treslado a 
quatorze do mesmo Septembro de seis centos e cinquenta em fee do que me [?] // 
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Domingos Marquez vigairo// Segundo que todo isto assim e tão cumpridamente se 
comtinha e he contheudo e declarado na ditta certidão do reverendo parocho como 
ditto he, a qual semdome assim apresentada com os dittos embargos mandei que os 
autos me fossem concluzos aos quais autos outro si se ajuntou por parte da ditta 
madre abbadessa hua certidão do ditto reverendo Domingos Marquez juiz da ditta 
Igreja de Valongo na qual ficaria e a fez nova que a ditta madre abbadessa/ abbadessa 
embargante tinha satisfeito com o que lhe fora mandado nos capitolos de visitação, 
excepto com a porção do padre coadjutor e outras cousas que declarava na ditta 
certidão, com o que tudo os autos me forão concluzos e sendo por mim vistos 
pronunciei o meu despacho seguinte//. Que ante este outro despacho satisfizesem as 
embargantes com as obra que faltavão por cumprir a que não vinhão com embargos 
em termo de dez dias, alias passados elles dessece não passasse ordem ao reverendo 
vigairo que puzesse sequestro em frutos que bem valessem dez mil reis, sob as 
penas dos capitolos de visitação, e pêra diferir aos embargos se ajum/ se ajumtem os 
autos perque esta mandado para coadjutor, ou os capitolos de visitação que disto 
tratão, e a petição que o mesmo coadjutor fez e haja vista, e o reverendo vigairo pêra 
declararem se querem ser partes, e não o querendo ser corra a causa com o 
promotor, Porto em mesa quatro de Agosto de seis centos e cinquoenta e hum 
annos// Segundo que todo isto assim e tam compridamente se continha e era 
contheudo e declarado no ditto despacho como ditto he, o qual mandei que se 
cumprisse como nella se comtem, e em seu cumprimento se passou mandado na 
forma delle pêra serem citados o reverendo vigairo da ditta Igreja e seu coadjutor pêra 
diserem se querião ser partes nesta causa, e/ e mandar o treslado dos capitolos de 
visitação na forma do ditto despacho, e pello ditto mandado forão citados os dittos 
vigairo e coadjutor como me constou de certidão de citação e por tais forão havidos, e o 
ditto vigairo mandou o treslado dos capitolos de visitação os quais são os seguintes. 
Certefico eu Domingos Marquez vigairo de São Mamede de Valongo que por vertude 
deste mandado e notificação que se me fes respondo por escrito com o treslado da 
visitação que nesta Igreja fes o reverendo lecenceado Conigo magistral João Dias 
Ferreira em desassete de Septembre de seis centos e cinquenta está hû capitolo que 
dis o seguinte; e por quanto me constou por queixa geral da freguezia toda e petição 
que me fezerão os mesmos fregueses que per haver que per haver/ nesta freguesia 
seis centas e quarenta pessoas de comunhão e não poder o revendo vigairo dar 
satisfação como convém ao serviço de Deos, e bem das almas, e outro si me constou 
na visitação que fes o ilustríssimo Senhor Bispo Dom Frei Gonçalo de Moraes 
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visitando esta Igreja mandoua prover de coadjutor, como de facto proveo a madre 
abbadessa, e o houve como me constou pello livro dos assentos dos Baptizados muitos 
coadjutores, mando que prouveja a madre abbadessa de coadjutor esta Igreja ate assi 
[?] próxima que vem com pena de vinte crusados pêra See e meirinho, e declaro que 
esta vesitação he do anno de seis centos e quarenta e nove. E na visitação seguinte do 
anno de seis centos e cinquoenta/ de seis centos e cincoenta que fes o reverendo 
lecenceado João de Macedo, abbade de São Romão de Vermoim esta outro capitolo 
que dis o seguinte// outro si mando a madre abbadessa ate dia de todos os Santos 
proximo que vem mande satisfaser com a porção do coadjutor, aliás não satisfasendo 
no ditto tempo o reverendo vigairo com pena de Excomunhão mayor ipso facto in 
currenda porá sequestro nos frutos desta Igreja, o qual não alevantará sem lhe 
constar estar pago o ditto padre coadjutor e não dis o ditto capitolo nem o atrazado 
mais e no que toca a notificação que se me fes comforme aos capitolos asima parece 
que pertence aos freguezes, e não a mim, e por estes capitolos, se apresentou o 
coadjutor sem com/sem contradição algua e tem servido dous annos apresentado por 
mim e comfirmado pello prelado, os quaes capitolos mandei tresladar a que me 
reporto hoje desasete de Agosto de seis centos e cinquoenta e hum// Domingos 
Marquez vigairo de Valongo. // E não dis mais a ditta certidão de capitolos de visitação 
com a qual foi tam bem apresentada outra com o theor do capitolo de visitação que na 
ditta igreja deixou o Senhor Bispo Dom Frei Gonçalo de Moraes, o theor da qual he o 
seguinte// Certefico eu Domingos Marquez vigairo de São Mamede de Valongo que no 
livro das visitações de folhas vinte e nove esta hum capitolo do Senhor Bispo Dom 
Frei Gonçalo de Moraes cujo theor he o seguinte // E por quanto/ E por quanto nesta 
visitação achamos, que ha muitos dias que ao vigairo desta Igreja lhe vai muito mal, e 
que não está em estado pêra per si cumprir com as obrigações de seu cargo, e ser 
necessário coadjutor que nos foi pedido na visitação por muitos dos freguezes, e 
havendo, respeito a manter de porção mais que trese mil reis, e dous carros de pão, 
que he porção muito limitada, e esta Igreja ser de muito rendimento, pello que 
mandamos a abbadessa sob pena de vinte crusados pêra See e meirinho que dentro 
de hum mes apresente coadjutor na ditta Igreja com porção sufficiente, e passado o 
ditto termo, e não cumprindo mandamos ao vigairo sob pena de suspensão de suas 
ordens ponha sequestro nos/ nos frutos; e declaramos que a apresentação do 
coadjutor pertence ao vigairo, o qual capitolo treslado na verdade como nelle se 
comtem ao qual me reporto hoje e onte e seis de Agosto de mil e seis centos 
cinquoente e hum annos // Domingos Marquez// Segundo que todo esto assim e tam 
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cumpridamente se continha, e era contheudo e declarado nos dittos capitolos de 
visitação como ditto he, os quaes me forão apresentados e outras certidões de como as 
embargantes tinhão satisfeito com as obras que não embargarão, e tudo junto aos 
autos mandei que me fossem concluzos, e eu nelles por mim vistos pronunciei por 
meu despacho, que por quanto o vigairo e coadjutor sendo citados pêra di / pêra 
diserem se querião ser partes nesta causa, e fasendo procuração nos autos pedindo 
vista délies que lhe foi dada a seu procurador responderão que não querião ser partes, 
recebi os embargos tanto quanto de direito erão de receber e mandei que a causa 
corresse com o prometor de iustiça que contestasse e contrariasse os embargos se lhe 
parecesse visto não querer o dito vigairo nem coadjutor ser parte, per bem do que se 
deu vista ao promotor da iustiça o ditto lecenceado Manoel de Oliveira, o qual não 
contrariou os dittos embargos, e somente contestou por negação, e foi lado da 
contrariedade e as embargantes da replica e mais artigos com que na/ com que na 
causa puderão vir e aos recebidos asinei termo e lugar de prova dentro do qual estas 
partes a derão a seus artigos recebidos a saber o ditto promotor pellas testemunhas, 
digo pellas certidões dos capitolos de visitação, e as embargantes pellas que judicial 
mente lhe forão preguntadas, e por papeis, autos e documentos, sendo estas partes 
citados na forma de estilo pêra verem justas testemunhas, entanto que acabadas as 
dilações forão lançados de mais provava e provarão querer o dito promotor no meo de 
testemunhas pêra embargos de contraditas foi délies lançado e a inquirição das 
embargantes foi ávida por aberta e publicada. E mandei que junta/ que junta aos autos 
visto o ditto promotor não contrariar nem faser inquirição se desse esse vista as partes 
pêra a rezoarem a final, ao que foi satisfeito e sendo lhe dados vista que a da hu em 
seus termos e por sua parte tanto de seu direito e justiça, allegarão apontarão e 
rezoarão em final que com tudo os autos me forão levados concluzos em final, e sendo 
por mim vistos e bem concideradas as circunstancias ao caso necessárias pronunciei a 
minha definitiva e final sentença seguinte. Vistos estes autos, embargos das religiozas 
do mosteiro de São Bento desta cidade, com que vierão ao capitolo de visitação, 
emquanto mandava que puzessem hum coadjutor na Igreja de São Mamede de 
Valongo, que lhe forão recebi/ que lhe forão recebidos, e o prometor contestou por 
negação, prova dada, mostrase que nunqua na Igreja de Valongo houve coadjutor, e 
que sempre os vigairos huzarão a ditta Igreja per si, por não ser muito grande, e ter 
todo o povo junto, nem as embargantes forão em algum tempo obrigadas a por 
coadjutor, e que o povo não creceo, antes he o mesmo; o que visto e como o 
reverendo vigairo não quis ser parte, nem o promotor prova cousa algua, e o mais dos 
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autos, julgo os embargos recebidos por provados e declaro não ter lugar o ditto 
capitolo embargado contra as embargantes; e paguem os autos visto ser com a justiça, 
Porto dez de Março de seis centos e cinquoenta e três annos// Manoel de Seabra de 
Sousa. A qual minha sentença sendo assim dada por/ por mim foi publicada nesta 
ditta cidade do Porto nas casas de minha morada em audiência que a estas partes fasia 
aos dittos dez dias do mes de Março do anno do nacimento de nosso Senhor Jesu 
Christo de mil e seis centos e cinquoenta e três annos que mandei se cupiasse como 
nella se comtem, e por mim he julgado, detriminado, mandado e finalmente 
sentenciado, e em seu cumprimento sendo dado vista delia ao ditto promotor parte 
na causa não quis appellar nem aggravar nem as dittas embargantes, que a aceitarão, e 
per sua parte menos requerido que pêra sua garda e comservação de seu direito e 
justiça lhe mandasse passar do protesto sua carta de sentença, e visto por mim seu 
requerimento/ser justo e comforme o direito lhe mandei passar a presente que 
mando se cumpra e garde muito inteira mente assim como nella se comtem, e em 
seu cumprimento julgo não ter lugar os dittos capitolos de visitação embargados em 
quanto mandão que as embargantes que as, digo, que a madre abbadessa e mais 
religiozas embargantes ponhão coadjutor na ditta Igreja de Vallongo, e assi mando que 
não sejão, constrangidas nem obrigadas a porem o ditto coadjutor na ditta igreja, visto 
que na dita Igreja ha vigairo que tem obrigação acudir com a admenistração dos 
sacramentos aos freguezes. Dado nesta cidade do Porto sob meu senal e sello do 
Reverendo Cabido aos vente e nove de Março de mil e seiscentos e cinquoenta e três 
annos Julião Godins escrivão a fes. 

(assinatura) 
Manoel Seabra de Sousa». 
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Documento n°22 
1656.Agosto.29 - Porto. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: sentença favorável às padroeiras sobre o direito 
que lhes assistia de apresentar os párocos das igrejas do seu padroado., 
A.N.T.T., Mosteiro de São Bento da Avé Maria do Porto II, maço 25, s/fl. 

«Dignidades conigos cabido da santa see desta muy nobre e sempre leal cidade do 
porto seede episcopali vacanti saúde a quantos esta nossa carta de semtemça de 
collação e confirmação da viguayraria de são mamede de vâlomgo deste bispado do 
porto fazemos saber que perante nos se tratarão e finalmente sentemceamos huns 
autos de concurso da ditta viguayraria e embargos com que a elles veyo por parte da 
abbadessa e rellegiozas do mosteyro de sam bemto desta cidade em que lhe foy parte 
embarguado o procurador da mytra deste bispado pellos quaes autos entre outras 
couzas em elles comteudas e declaradas se mostrava nos vindonos a noticia estar 
vagua a viguayraria de são mamede de vallomgo deste bispado por morte e 
fallecimento do reverendo padre domingos marques ultimo viguayro e possuydor 
que delia foy e por co/ collação e comfirmação pertencer a suas cometida de a 
mandamos vaguar e poer em comcurso na forma do sagrado concilio tridentino pêra 
quê as pessoas eclesiásticas que tivessem os requezitos de dereito, e do mesmo 
concilio para serem providos empregos parochiaes e quizerom pêra ella o farião em 
termo de des dias que para isso asynamos dentro nos quoais farião termo antre o 
nosso escrivão da camará e passado elle aparecião antre nos os dois oppozitores para 
serem synodalmente examynados e dos approvados ellegermos na forma do dyto 
concilio como mais largamente do eddital que se passou constava o feyto. Aos vinte e 
nove de agosto de mil seis centos cincoenta e seis anno feyto pello nosso escrivão da 
camera, e sendo fixado nas portas da see desta cidade e ouvidos asy a Madre abbadessa/ 
e rellegiosas do dyto comvento de são bento desta cidade passarão hua apresentação da 
dyta viguayraria em favor do padre dyoguo ribeyro desta cidado do Porto//. Dona 
lourença da sylva abbadessa do mosteyro de são bento desta cidade do Porto com as 
relligiozas abayxo assynadas porquoanto aguora vaguou a viguayraria da igreja de são 
mamede de vallomguo unida imperpetuum a este nosso mosteyro por fallecimento 
do padre domingos marques ultimo viguayro delia, e comforme as bulias de sua 
sanctydade e semtemça que demos cendo dada nos mezes de nossa aprezentação 
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apresentamos nella ao padre diogo ribeyro per quanto nos consta suas partes 
sufficientes, e pedimos aos muytos reverendos senhores do cabido o queyrão 
mandar comfyrmar nella neste mosteyro de sam bento em/ vinte e oito de julho de 
mil seis centos, cymcoenta e seis annos// Dona lourença da silva abbadessa// maria 
carneyra de vasconcellos prioressa// lionor pinta guedes subprioressa// dona maria 
pinta// dona marguarida soares// dona catarina dessa// dona catarina brandão// E por 
parte das ditas rellegiosas nos foy feyto e apresentado huma sua petição e embargos 
do seu procurador// Dizem a madre abbadessa e mais rellegiosas do mosteyro de são 
bento desta cidade e seu presentado diogo ribeyro que lhes viera a noticia que vossa 
senhoria mandara fixar edytal para se prover por comcurso a viguayaria de são 
mamede de vallongo unnida por bulias appostollicas ao seu comvento sendo que a 
apresentação delia lhes pertemce e tem embargos ao dyto comcurso que logo 
offerece com os titollos da unyão/ a que esta minha apresentação feyta ao supplicante 
pede a vossa senhoria mande rasoar os dytos embargos e do cumcurso, que com elles 
offrece suspendendo o comcurso e admytyndo a dita aprezentação mandando que o 
supplicante seu apresentado feytas as dillegencias necessárias fosse collado e fosse 
instruydo na dita igreja por viguayro delia e recebera mercê// a quoal petição 
sendonos apresentada com os embargos e apresentação vista per nos em meza 
pronunciamos// Que o escrivão da camera autuasse e de vista ao lecenceado roque da 
foncequa em cabido dous de agosto, de seis centos cincoenta e seis//[?]//Magistral// [?] 
os embargos// a madre abbadessa e mais rellegiosas do mosteiro de são bento desta 
cidade tem legitima rezão de embargos ao poer em comcurso a viguayaria da 
parrochyal igreja de são mamede de Vaalomgo que vagou por morte natural do padre 
domingos marques ultimo e ymmediato viguayro delia e a fim de comfyrmar e collar 
ao apresentado que as embarguantes pretendão nomear e apresentar dentro do 
tempo que por dereyto lhes he concedido dyzem pella via de dereyto e comprir e 
comprovaria que a igreja de são mamede de vallongo há unyda e estaa emcorporada 
autoritate appostollica ao mosteyro de são bento desta cidade como consta do breve da 
união que se he per articullado em vertude do quoal estão ellas embargantes/ de 
posse de apresentar sempre viguayro em a dita igreja todas as veses que acomteça a 
vaguar em quoais quer mezes que fosse e sem mais outra cousa se passavão titollos e 
erão comfyrmados todos aquelles que as embargantes apresentavão em a dita igreja e 
nesta posse estão de mais de vinte trinta e cem annos sim aver memoria em contrario 
nem contradyção alguma pella apresentação da dita igreja ser insoliduum a este dyto 
mosteyro das embargantes. Provaria que por aver duvyda sobre as embarguantes 
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aprezemtarem viguayros nas igrejas unydas e annexas ao dyto seu mosteyro que 
vaguavão nos mezes rezervados a sua sanctydade recorrão aos emenentissimos 
senhores cardeais e proposta a questão determynarão que a apresentação de viguayro 
das igrejas unidas pertencia âs embarguantes sem poder aver nellas concurso como 
consta da decizão dos dytos e merentissimos senhores cardeais que os offrecia e avia 
por articullada a quoal foi insignuada ao smilher ordinário que então era deste bispado 
e rezistada nos livros da camera delle co/ como consta da certidão junta que se 
offrecia// E provaria que em rezão do refferido vaguando a igreja de sancta maria de 
sandim deste bispado que he também hua das unidas ao mosteyro das embarguantes 
em o mes de agosto do anno de seis centos e dezanove por em o dyto mes de sua 
sanctidade a vagou e pos em concurso o illustrissimo senhor dom rodrigo da cunha 
que então era bispo desta sancta see de que as embarguantes appellarão para a santa 
see metropollitana de braga aonde lhes deu provizão julguando ou que a dyta igreja 
per [?] hua das unidas ao dyto mosteyro das embarguantes aynda que vaguasem no 
mes rezervado que avia de admyttir a ella e collar em a dyta viguayraria o apresentado 
nella ou se aver de poer em comcurso e aynda que der semtemça ou appellaçam da 
semtensa de seu eine legatuum confiança as [?] ou comfirmação da dyta sentença por 
vontade delle foi collado o dyto apresentado e por cumprida a dyta sentença do 
illustrissimo e excelentíssimo bispo da santa see e ha parochial igreja da dyta 
viguayraria de vâlongo ser unyda ao dyto mosteiro das embarguantes senão podia 
poer a comcurso comforme o direyto e o indulto e modo próprio do sanctissimo papa 
pio quinto o quoal comessa ad exsequendum, e rezullução dos doutores comforme â 
quoal se tem dado muytas sentenças em que não ha duvyda// forma publica// pedindo 
recebymento dos dytos embargos e comprimento de justiça e que o sobre dyto o 
julgue por verdade annulandose o concurso que se fes da dyta viguayraria de que se 
trata comfyrmandose o apresentado que as embarguantes protestão/ nomeadando 
em todo tempo e espaço suas partes, e tytolos lhe he permytido dizer// segundo que 
tudo era asy e tão cumpridamente era conteúdo e o declarado nos dytos embarguos 
das embarguantes que sendo autuados e aos dous dias do mes de agosto do prezente 
anno de myl seis centos cincoenta e seis com os papeis e documentos e semtenças de 
que em seus embargos fazião mensão e dando vista ao procurador da mytra deste 
bispado por sua parte deo razoou allegou e apontou per parte da mytra de com 
dereyto e justyça, e também se deu vista ao procurador das dytas rellegiozas 
embarguantes que também per sua per sua disse rezoou e apontou de seu dereyto e 
justiça com papeis que se juntarão por parte da mitra e documentos e outros papeis e 
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juntamos tudo finalmente conduzo visto por nos em meza e cabido// pronunciamos a 
nossa semtença desta byspado nesta igreja// em vista dos autos apresintação junto da 
madre abbadessa e rellegiosas de são bento desta cidade a favor do padre diogo ribeiro 
da cappellania e viguayraria da igreja de são mamede de valongo que vaguou por 
fallecymento do padre domyngos marques e embargos com que veyo ao comcurso 
ho dito mosteiro resposta do procurador da mytra meus papeis e documentos juntou 
per hua e outra parte, mostrou ser a dyta igreja e fructos delia unyda ao mosteyro de 
rio tynto per união geral de todos os fructos, proventos e dereytos em ho dyto 
benefficio e como tal ficar comprehendida no breve de pio V. ad exaquendum e asy 
mais se mostra que o dyto benefficio não foy de colação de viguayraria se não curado, 
e cappelania adymostrava em que a abbadessa tinha per apresentação todos os autos e 
depois para milhor Ul da dyta igreja e do dyto mosteyro se pos cappellão perpetuo 
comfyrmado pello ordinário deste bispado que foi o padre emrique borges, e na 
forma o forão seus subcessores e aynda que a mitra provesse ao padre pêro vaes lhe 
não deixavão constituesse posse per lhe rezistir o dereyto, e constituyção de Pio V. 
que reprova expressamente, toda a posse em contrayro como por muytas veses esta 
descedido na sagrada rota, e o mudarse a dita cappellania em viguayraria não foi mudar 
a natureza do benefficio quando consta de sua creação como se vee no caso prezente; 
o que tudo visto e o mais dos autos e declaração dos emenentissimos cardeais a favor 
do dyto mosteiro/ e rellegião julgamos que a aprezentação da dyta igreja em 
quoalquer tempo e mes que vaguar pertence insolliduum ao dyto mosteyro, e que 
nella não tem luguar a rezerva, mandamos que seija collado o apresentado pello dyto 
mosteiro precedendo a exame e as mais dilligencias necessárias e pague o mosteyro 
os autos e excausa em cabido no mes de septembro de mil seis centos cencoenta e 
seis annos// O arcediago do porto antonyo barreira leitão// domingos botelho// o 
vigairo geral joão dias ferreira// sendo dada e publicada esta nossa semtença 
mandamos se comprisse se comprisse como nella constytuisse dandose vista ao 
procurador da mitra veyo dizendo em huma carta per escrito o seguynte// em 
protesto per nullidade e de não prejudicar ao dereito da mitra a semtença dada e 
requerer esta em forma/ perbendo que o apresentado das embarguantes pareceo 
ante nos com folha corrida e cartas de ordes e mais delligencias do sagrado concilio 
tridentyno e foi examynado e approvado por ellos examynadores synodaes para a dyta 
viguayraria e nella foi collado e confyrmado e nelle passou seu tytollo e por a madre 

W A palavra encontra-se sob uma mancha de tinta. 
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abbadessa e rellegiozas e seu procuradores foi pedido semtença do processo para 
conservação de seu dereyto e justiça e meteu em seu cartório e nelle passou a 
presente asynada pellos assynadores do cabido sob nosso qual e sello. Aos catorze dias 
do mes de septembro anno do nacimento de nosso senhor jesus cristo de mil seis 
centos e cincoenta e seis annos// martinho de mateus notário apostólico escrivão da 
camera a subscrevy. 

(assinaturas) 

O mestre eschola 
Manoel de Macedo de Cambra 
Domingos Botelho 
Antonio Barreiros Leitão». 
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Documento n°23 
1670.Agosto.22 - Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: avaliação da côngrua do pároco João Marques. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n° 4655, fis. 450v.-451v.. 

«Anno do nasimento de nosso senhor Jesus Christo de mil e seis sentos e setenta 
annos, aos vinte e dois dias do mes de agosto do dito anno, neste lugar de valongo 
termo da cidade do porto, aonde estava prezente o doutor christovão alão de moraes 
juiz do tombo das propriedades pertemsentes ao comvento da ave maria de sam 
bento das freiras da cidade do porto por provizam, de sua Alteza que deus goarde, e 
ahi pareceo prezente o doutor Christovão Alam de Moraes digo que ahi pareceo 
prezente Domingos pereira valverde, procurador das religiozas do dito comvento, 
como consta da procuração que esta em meu poder, e por elle foi requerido fose á 
igreija e cazas de rezidencia e pasais, e mais pertensas do reverendo vigairo Joam 
Marques Paraco da dita igreija, o que visto por elle dito juiz foi comigo escrivão e com 
o medidor da dita igreija, aonde mandou vir perante si ao dito reverendo vigairo e lhe 
fes perguntas porque titolo possuía a dita igreija, e cazas, e pasais, e se tinha duvida 
(45lf.) Duvida a se medir e lançar em tombo, e que tinha de proçam e ordenado em 
cada hum anno, das ditas religiozas por ademenistrar os sacramentos aos freigezes, e 
per elle foi respondido que elle hera paroquo da da dita igreija em vertude de humas 
bulas apostólicas do santo Padre Alexandre sétimo, de renumcia que nelle fes, o 
reverendo vigairo diogo ribeiro, seu anteseçor em vertude das coais esta colado por 
auturidade do seu ordinário, na forma do Sagrado Com Silio tredentino, e que 
reconhesia ser padroeiro insolido da dita igreija o dito comvemto da ave maria das 
religiozas de sam Bento da cidade do porto, e ser de sua aprezentação, e que o dito 
mosteiro dava a elle reconhecente todos os annos de prosam treze mil reis em 
dinheiro, e hum carro de senteio, e outro de milho, e que outro si pessuia húas cazas 
de rezidencia com seus pumares, e ortas, e leiras, com seus pasais que reconhecia 
serem propriedades do dito mosteiro, dadas para rezidencia dos paraquos da dita 
igreija, e que outro si lhe davão as ditas religiozas, a sera neseçaria pêra as missas dos 
freigezes, e duas tochas, e duas vellas para acompanhar os sacramentos, da eocarestia 
e da unção coando se dam aos infermos, e outro si são as ditas religiozas obrigadas a 
dar de comer aos vezitadores quoando vizitarem a dita igreija, e que outro si, as ditas 
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religiozas tinhão obrigação de fabricar a capella mor da dita igreija, eiceso o sacrário 
que he dos freigezes, e outro si sam obrigadas a comsertar a samcrestia, e pia de 
Bautizar, e cazas da rezidemcia de tudo o neseçario, e que nesta forma reconhecia ao 
dito mosteiro Per Padroeiro insolido da dita igreija, e senhorio das (451v.) Das cazas de 
rezidencia, e mais terras aneixas a ellas, e que não tinha duvida a se medirem e 
comfrontarem e iansarem em tombo, e pello dito juiz lhe foi logo mandado a elle 
reconhesente declarase todas as pessas da fabrica da dita igreija pertemsentes ao dito 
mosteiro, e que per sua parte se louvase em pessoa que com o louvado do comvento, 
médise a igreija e cazas de rezidencia, e pasais que pessue elle reconhesente, o quoal 
elle logo nomeava a Joam Lopes, ao quoal elle juis mandou vir perante si e lhe deo o 
juramento dos santos evanjelhos sob cargo do coal lhe emcarregou que bem e 
verdadeiramente fizese a dita medisam, com o louvado do comvento, o que elle 
pormeteo fazer, de que tudo elle juis mandou fazer este Auto que assinou com o dito 
reconhesente, e louvado, e procurador do comvento, de que tudo foram 
testemunhas, Thome da Costa, porteiro do tombo, e Miguel da Costa creado de mim 
escrivão, que outro si asinarão e eu Manoel de Gamboa Varejão escrivão do tombo que 
o escrevi // Alam // O vigairo Joam Marques // Domingos Pereira Valverde // Joam 
Lopes // Miguel da Costa // Thome da Costa // Manoel de azevedo». 
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Documento n°24 
1670.Agosto.22 - Valongo. 

Primitiva igreja matriz de Valongo: inventario da fábrica das padroeiras. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4655, fis. 451v.-453f.. 

«Hum calis de prata com sua patena, e três mezas de corporaes com sua bolça, e hum 
veo de tafetá vermelho. 
Dois misaes, hum velho, outro novo. 
Huma crus de arame, com seu crusificio, que serve de levar o santum sam, aos 
infermos. 
Dois (452f.) Dois castisais de lotam. 
Huma estante. 
Duas lenternas de acompanhar o senhor, de folha de flandes. 
Hum caixam de recolher as pessas da sam crestia. 
Huma vestimenta de chamallote de Iam fina, digo de lám rocho com sebastos do 
mesmo, com sua estolla, e maniplo, com franjas de linhas, brancas e rochas. 
Outra vestimenta de chamallote de Iam negro, com sebastos do mesmo, com seu 
maniplo, e estolla, com franjas de linhas brancas e negras. 
Outra vestimenta de damasco amarello tostado, com sebastos de chamallote de Iam 
vermelha, com sua estolla, e maniplo e sua alva, e amito, e cordam, com franja branca, 
e vermelha na dita vestimenta. 

Outra vestimenta de damasco vermelho com sebastos de setim amarello tostado, e 
seu maniplo, e estolla, com franjas de retrós branco, e vermelho, e sua alva velha, 
com cordam, e amito. 
Outra vestimenta de chamallote de Iam verde, e sebastos do mesmo, amarello, com 
seu maniplo, com franjas de linhas, branca e vermelho. 
Hum frontal de dasmasco branco com sebastros de brocatel outra meia de varias 
cores, com franja de retrós branco, e vermelho. 
Outro frontal de chamallote de Iam preto com sebastos do mesmo, e franjas de linha, 
branca e negra; 
Outro frontal velho de chamallote vermelho, com sebastos de chamallote de flores 
branco com franjas de retroz branco e vermelho. 
Hua (252v.) Hua sobre pelis de linho. 
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Duas cortinas do Altar, Mor, de linho. 
Hum Manual. 
Duas toalhas do Altar, mor. 
Duas mais, de dar a comunhão. 
Hum retual, e hum manual, e hum Bautisteiro. 
Humas constituisoens do Bispado. 
Hum livro de vizitasõens. 
Outro livro, dos Bautizados, cazados, e defuntos. 
Huma ambulha dos santos olios, com seu prato de estanho e goarda de linho. 
Hum jarro de estanho, do lavatório da comunhão. 
Huma caldeira de Agoa Benta, de cobre, velha. 
Duas campainhas. 
Huas galhetas de estanho. 
Huns ferros de fazer ostias. 
A Pia Bautismal, fechada com suas grades por fora, e hum armário, na parede pêra os 
santos olios. 
Hum retabollo grande, no Altar, Maior, dourado, com suas imagens de Pintura, e 
neste Altar Maior, esta a imagem de Sam Mamede que he dos freiguezes, Padroeiro 
da dita igreija, e da outra parte esta sam pedro de vulto, e no meio hum sacrário 
dourado, em que esta o santisimo, que pertence aos freigezes. 
Hum sino com seu campanário. 
Huma cadeira de pao, para fazer estacam. 
As coais pessas atras declaradas mandou elle juis, entregar ao reverendo Joam 
Marques vigairo da dita igreija o quoal (453f.) O quoal por este inventario se obrigou, a 
dar conta e razão delias, a todos o tempo que lhe for pedido do dito mosteiro, de que 
mandou fazer este termo que asinou com o dito reverendo vigairo de que forão 
testemunhas Thome da Costa, porteiro do tombo, e Miguel da Costa creado de mim 
escrivam que outro si asinarão e eu Manoel de Gamboa Varejão escrivão do tombo 
que o escrevy. // Alam // o vigairo Joam Marques // Miguel da Costa // Thome da 
Costa//». 
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Documento n°25 
1670.Agosto.22 - Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: medição da igreja, casas da residência do 
pároco e passais. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4655, fl. 453f.,v.. 

«Huma igreija que corre do nasente pêra o poente da In vocasão de Sam Mamede, 
que he parroquia de toda a fregezia tem a capella Maior de comprido sinco varas e de 
largo coatro, medida por dentro. 
Item o corpo da igreija de comprido dezanove, e de largo oito varas; toda esta cercada 
de adro da dita igreija. 
A samcrestia pêra a parte do norte, tem de comprido coatro varas, e de largo três e 
meia. 
O adro da dita igreija tem de comprido trinta e seis varas, e de largo vinte e duas varas, 
com suas arvores de carvalhos, e sereijeiras, parte do norte e nasente com o caminho 
e ruas publicas e das mais partes com terras dos Pasais. 
Huma (453v.) Huma corrente de cazas que correm do norte pêra o sul, tem de 
comprido quinze varas e de largo digo, que tem de comprido quinze varas e meia, e 
de largo des varas. 
Item os pasais, todos, do norte, pêra o sul, cento e vinte varas e de largo digo, e do 
nasente pêra o poente duzentas e sinco varas levara de semeadura vinte alqueires, 
parte pello sul com o monte de Santa Justa, e do norte com a igreija e adro, e mais 
vezinhança e da parte do nasente com huns quintais, que trás Sebastião Gomsalves e 
Manoel Gomsalves e Maria Aleixa, e pella do poente com terras que trás Joam 
Rodrigues e Sebastião da Rocha. 
Mais huma caza de seleiro com huma orta, que tudo tem de medisam, do norte para o 
sul vinte e três varas e de largo do nasente pêra o poente, nove varas, parte dos 
nasente com o território aberto, e do poente com terras e cazas de João Baltazar e do 
norte com terra de Maria Manoela Gerdella, e do sul com a estrada publica, do lugar, 
tem a dita caza sua anteporta como as mais vezinhas. 
E feita a dita medisam e comfrontasam, diserão, elles louvados, que não avia mais 
terras que medir dos ditos pasais e que vistos por elle foy julguar a dita medisam, e 
comfrontasam, e reconhesimento por bem valido, e mandou se lançase em tombo e 
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asinou com os louvados e eu, Manoel de Gamboa Varejão e escrivão do tombo que o 
escrevy // Alam // Joam Lopes // Manoel de Azevedo». 



Documento n°26 
1679.Abril.ll -Porto. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: contrato realizado com o mestre carpinteiro 
António Garcês para este proceder às obras de embelezamento do interior do 
edifício religioso. 
A.D.P., Fundo Notarial, P0-8°, livro n°63, fis. 117f-118f.. 

«Saibam quantos este publico instromento de escretura de fiança tudo ao diente 
declarado ou como em dereyto mais luguar aja e diga se por faziam que no anno de 
nascimento de nosso senhor Jhesus Christo este prezente anno de mil, e seissentos e 
setenta e nove annos aos onze dias do mes de Abril do dito anno nesta mui nobre e 
sempre leal cidade do Porto no rocio de Sam Bemto das freyras dele a cazas de morada 
de mim tabaliom ahi na minha prezemça e das testemunhas ao diente escritas e 
asinadas pareserom prezentes partes outorguantes asestantes e comtrahentes a saber 
Antonio Graces do luguar do vão da freyguezia de Salvador de Passos de Souza do 
conselho de Penafiel comarca desta cidade do Porto o coal he pessoa que as 
testemunhas adyante escritas e asinadas diserom conheser pello mesmo porque se 
nomea e loguo per elle foy dito na minha prezença e das testemunhas ao deante 
escritas e asinadas que hera verdade que elle estava contratado com Guonsallo João 
juis da igreija e ferguezia de Sam Mamede de Vallonguo que também que prezente 
estava e também estava prezente João Paullo procurador da dita igreja de Valonguo 
que huns e outros estão prezentes e conhesydos das ditas testemunhas e loguo per 
elle dito mestre foy dito que elle estava contratado e ajostado com os sobreditos juis e 
procurador pêra a obra de carpintaria da dita igreja que se contendo tudo na forma dos 
apontamentos que tem da dita obra e toda a ferrage que for nesesaria pêra as portas 
da ditta igreja, e preguaria nesesaria, e toda a dita igreja ha de ser forada de novo, com 
toda a prefeyção na forma dos ditos apomtamentos e trassa, da dita obra a coal obra 
dise elle dito mestre tinha tomada em (117v.) em presso e comtia sertã e asestyda 
demtre ellas partes selabrado de sento e setenta mil reis em dinheyro de contado o 
coal dynheiro sera paguo em coatro paguas a coal primeyra sera loguo daquy athe 
vinte deste dyto mes de Abril que sera de sincoenta mil reis e outra pagua sera pagua 
o corsando de asentar a obra e outra no meyo da obra feita e a ultima sera no cabo 
delia dita obra bem feita e acabada e sera vista pêra ofesiais que bem entendão da dita 
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obra se esta bem feita e acabada na forma dos apomtamentos e trassa e se tal ouvesce 
algum lezo ou de mim e terça per conta do dito mestre Antonio Graces ou de seus 
fiadores para o comprimento de toda a obra dita disse obriguava sua pessoa e todos os 
seus bens moveis de raiz avydos e por aver de raiz délies todos em geral e cada hum 
em pesoal e per pesoal e per pesoal as cazas em que vive e terras que pesuhe pêra 
mais segurança e paguamento de que dito he [?] e disse que dava per seus fiadores e 
prencepays paguadores e fieis depositários a Antonio Vieira mestre de pedraria 
morador em Passos de Souza pello coal que prezente estava pessoa de muito abai e 
reconhesida e per elle foy ditto que elle fiquava per fiador do dito mestre de tudo o 
que he ele aquy fique e obriguado pêra o que obriguava sua pessoa e todos os seus 
bens moveis de raiz ávidos e por aver de neste e j'usais délies todos em geral e cada 
hum em pessoal per espesial as suas cazas de asemto em que vive e terras e tudo o 
que pesuhe e pêra mais segourança de tudo o que ficava disse dava por seu abonador 
e fiel depozitario a João Ferreira apavonador morador na porta do Olival desta cidade 
pello coal que prezemte estava pessoa de mim tabeliam reconhesida e per elle foy 
dito dise que elle abonava ao dito Antonio Vieira (118f.) Vieira fiador pello conheser e 
saber o qual he abonado que a tudo da contas a saber fasam o comprimento e que 
sendo cauza que o dito mestre não de comprimento a esta escretura e o dito fiador 
nem seus bens cheguarem seus bens na tal cauza disse obriguava sua pessoa e a 
todos os seus bens moveis de raiz ávidos e per aver de mister se jusais da ley todos 
em geral e cada hum em per pesoal e per espesial as suas casas em que vive pêra que 
per huma e outra cousa que achada for e milhor parado estiver na tal causa poder 
paguar per hum alarguamento em paguar per este e larguar aquelle ou per todos 
juntamente sem se poder escusar huns e outros nem dalos em autos he pêra tudo o 
aquy doduzido e suas de parede meias que não se ponha dentro nesta cidade do Porto 
diente o juis que he delia ou do corregedor do sivel desta Rellassão em não seram 
julgados com juizo mem fora delle sem primeyro dar satisfasser comprimento a dita 
obra com toda as pressas se estava acabada e obrada tudo na forma dos ditos 
apontamentos e trassa e destes forão de juis e juises de seus foros, previlegios, 
liberdades a que se posão chamar sérios gerais e expesiais, comtudo o mais que fasão 
e possão fazer renunsião do expesial e geral cada coal per sy onde e senão e que que 
fasão e elles partes que toda a madeyra velha que se tira da dita obra he para o dito 
mestre que fizer a dita obra os materiaes e declarar e outorguar de como tudo asim o 
disse e juiz não e oubriguar as parte de parte e per as partes e que vierão a mim 
tabaliam que este instromento nesta nela fizesse que assinão com as testemunhas 
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despois de tudo per mim tabaliam lhes ser lido e declarado delias de coal emterguarão 
os treslados nesesarios em publico e de huns [?] a que tudo comta e bal e como 
pessoal e por ser autemtiqua estepulante os restantes este por ley délies 
outorguantes em favor das pessoas aqui de qual estando presentes em este requerido 
no prazo para o mez de Dezembro sendo a tudo testemunhas prezentes João Alvarez 
de Sousa cidadão desta cidade e eu Manoel da Silva da viella dos Guatos e Miguel Nunes 
da Ferraria desta cidade em que todos assinarão e eu Cristóvão de Oliveira tabaliam de 
Notas o escrevy. 

(assinaturas) 
Do mestre Antonio + Guarces 

Antonio Vieira 
Manoel da Silva 
João Paullo 
Miguel Silva 
Juiz Gonçallo João 
João Alvarez de Souza 
João Ferreira». 
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Documento n°27 
1704.Junho.24 - Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: pagamento da primeira prestação concernente 
às obras de beneficiação das casas de residência do pároco André Durão. 
A.D.P., Fundo Monástico, caixa n° 4747, s/ fis. 

«Recebi eu Alam Durão Reitor de Val-longo do rendeiro Antonio Alvez desta mesma 
freguezia des mil e três reis pêra as obras das cazas da rezidencia que asim o mandou 
a Reverenda Madre Abadessa de Sam Bento do Porto por hum escrito que me desse 
sesenta mil reis e dos quaes recebi a conta dos sobreditos des mil e des reis de 
quitação. Vallongo 24 de Junho de 1704 

(assinatura) 
Andre Allãm Durão». 
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Documento n°28 
1704.Outubro.20 - Valongo. 
Primitiva matriz de Valongo: liquidação da última prestação concernente às obras 
de beneficiação das casas da residência do pároco André Durão. 
A.D.P., Fundo Monástico, caixa n° 4747, s/ fis. 

«Recebi eu Andre Alão Durão reitor de Vallongo mais do rendeiro Antonio Alvez 
sincoenta e quatro mil reis que juntos com os des de sima ja soma de sesenta e quatro 
mil e des. Vallongo, 20 de Outubro de 1704. 

(assinatura) 
Andre Allãm Durão». 
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Documento n°29 
1717.Novembro.22 - Braga. 
Sentença eivei favorável às padroeiras que recusaram colocar um coadjutor na 
primitiva igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Mosteiro de São Bento da Avé Maria do Porto, livro n°4636, fis. 26f.-43v. 

«O Doutor Agostinho Marques do Couto desembargador e ouvidor geral dos casos de 
appelaçois e aggravos na rellação metropolle desta corte e muito antiga augusta nobre 
e sempre leal cidade de Braga e juis dos casamentos em ella e sua comarca pello 
illustrissimo reverendíssimo e excellentissimo senhor dom Rodrigo de Moura Telles 
por mercê de deos e da santa see apostólica metropolitano arcebispo e senhor desta 
dita corte e cidade de Braga primas das Hespanhas do conselho de estado de sua real 
majestade que deos guarde e seu semilher de cor fina saúde. Ao muito reverendo 
senhor doutor vigairo geral da cidade e Bispado do Porto ou a quem seu nobre cargo 
sinal, servir e ocupar e bem assim a todos os senhores doutores provizores e vigairos 
gerais provedores cor (26v.) corregedores, ouvidores, juises de fora com alçada e 
ordinários e mais digo ordinários clérigos de missa e de ordens sacras notários 
apostólicos escrivães tabeliais públicos e mais menistros e offeciais de justiça destes 
reinos e senhorios de Portugal a todos em geral e a cada hum em particular em sua 
jurisdição e em especial aos residentes e moradores na dita cidade e Bispado do Porto, 
aquelles a quem e aos quais a prezente minha carta de sentença em forma tirada e 
resumida dos autos do processo for aprezentada e o conhecimento delia com direito 
deva e haia de pertencer e seu comprimento e devido effeito e execução se pedir e 
requerer por qualquer via e modo que seia saúde pêra sempre em jesus christo 
nosso senhor e salvador que de todos he verdadeiro remédio saúde, e salvação faço 
lhes a saber que (27f.) que na dita cidade do Porto porante o reverendo senhor doutor 
vigairo geral e em seu juiso ecclesiastico delia se fizerão processarão e correrão seus 
termos hús autos de embargos a capitullos de vezitação que por elle em primeira 
instancia forão sentenceados e vindo por appellação de parte compulhados a esta corte 
e rellação metropolle em ella por mim com mais algús dos desembargadores delia 
meus colle meus collegas forão finalmente sentenceados e revogada sua sentença 
causa eivei de embargos a capítulos de vezitação entre partes ordenados em elles da 
húa como outras embargantes e appelantes a madre abbadessa e mais rellegiosas do 
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mosteiro do patriarca São Bento da dita cidade do Porto e embargada e appellada da 
outra a justiça eccleziastica por seu prometor fiscal do dito Bispado (27v.) e isto sobre 
e por resão do que ao diante em esta se fará mui larga expressa e declarada menção e 
pellos termos dos ditos autos entre outras couzas em elles contheudas e declaradas se 
mostrava que o reverendo Andre João Pereira vesitara no anno de mil sete centos e 
treze a parochial igreia de Vallongo do dito Bispado do porto unida imperpetuum ao 
mosteiro de Sam Bento da cidade do Porto entre outros capitullos e obras que 
mandara faser as embargantes na dita igreia deixara ultimamente o capitullo do theor 
seguinte: o reverendo parrocho sob pena de excomunhão mayor remetera também o 
tresllado deste capitullo em termo de três dias depois de publicada esta vezita pêra 
que a dita reverenda madre Abbadessa mande satisfazer as ditas obras das vezitas dos 
annos de mil e seis (28f.) de mil e seis centos e quarenta e sinco e mil e setecentos e 
sinco se mandou que a reverenda madre Abbadessa de São Bento da cidade do Porto a 
cujo mosteiro estão unidos os frutos desta igreia nomeasse coadiutor pêra ajudar ao 
reverendo parocho ao serviço desta igreia por esta ser muy distante e passar demais 
de mil pessoas maijores, pello que mando que a dita reverenda madre Abbadessa 
dentro de dous meses trate logo de por coadiutor nesta igreia pêra ajudar ao 
reverendo parocho na admenistração dos sacramentos e não o satisfasendo dentro no 
dito termo o reverendo parocho sob pena de excomunhão maiyor lhe faça sequestro 
nas rendas da dita igreja, e com ho tresllado deste capitulo darã parte ao reverendo 
doutor promotor pêra se lhe mandar por coadiutor na forma que melhor lhe parecer, 
se (28v.) segundo assim e tão compridamente se continha e declarava e hera 
contheudo e declarado no dito capitullo de vizitação no que tocava a respeito de se por 
coadjutor na dita igreia de São Mamede de Valongo do qual tendo noticia as 
embargantes fiserão petição ao reverendo doutor vigairo geral do dito Bispado juis a 
quô que lhe mandara dar por certidão o tresllado dos ditos capitullos a que satisfizera 
o reverendo parocho a que se viera com hum embargo por e ter dito em artigos 
articullados dizemdo em elles que a madre Abbadessa do mosteiro de São Bento da 
quella cidade tinha legitimas resois de embargos de embargos de nullidade ao ultimo 
capitullo que constava da certidão junta e deixada na vezita passada pello reverendo 
visitador na igreia de Valongo e afim de que se reformasse e ficasse sem effeito algum 
e não fosse por elle obrigada a embargante dezia esta pella melhor via e forma de 
direito = e sendo necessa (29f.) e sendo necessário provaria e constava do dito ultimo 
capitulo de que tratava a certidão junta mandasse nelle que a embargante em certo 
termo puzesse coadiutor na dita igreia cuios frutos estavão unidos ao seu mosteiro 
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pêra efeito de ajudar ao reverendo parocho delia a admenistração dos sacramentos por 
ser á freiguezia da dita igreia grande e o povo delia mui numerozo, pena de se 
proceder, a sequestro na renda da dita igreia, porem o dito capitullo senão podia 
subsestir nem ficar sogeita a embargante ao que elle despunha perquanto provaria 
que a embargante e seu mosteiro de tempo emmemorial aaquella parte estava 
recebendo os frutos da dita igreia sem mais obrigaçois e encargos que os que athé o 
prezente satisfizera, e não podia ser obrigada a embargante ao novo encargo posto aos 
ditos (29v.) frutos sem que primeiro fosse ordinariamente demandada e comvencida 
por sentença nem ser tirada antes disso da posse e liberdade em que estava de não 
satisfazer numca semelhante encargo nem este parecia se podia empor por capitullo 
de vezita provaria que em o referido ser a mesma verdade que se lhe devia seguir 
sempre assim se seguira e observara não obstante terse deixado semelhantes 
capitullos jã em o anno de mil e seis sentos e quarenta, ainda em a outra como se 
declarava na mesma certidão, e assim como os ditos capitullos não tiverão observansa 
da mesma sorte o não devia ser o prezente embargado de mais que provaria que a 
freiguezia da dita igreia não tinha longes, nem distancias de concideração antes estava 
quasi toda unida e aruada e o povo (30f.) e o povo delia hera quasi quasi o mesmo que 
hera havia vinte trinta quarenta e mais annos e muito compadecião ser impossível 
nem dificultozo o reverendo parocho admenistrar os sacramentos a todos os seus 
freiguezes como tinha feito the agora, e o fizerão sempre seus antecessores, nem 
nenhum délies em tempo algum ter coadiutor e assim ficava este sendo escuzado e 
com mais rezão por que provaria que o reverendo parocho da dita freguezia hera 
moço tinha saúde e boa despozição e podia muito bem satisfazer as obrigaçois 
lucrozas de couzas e meritórias do seu officio de parocho sem ter coadiutor, e se 
queria este pêra alivio e descansso de sua pessoa o devia tomallo â sua custa, e não 
querer que a embargante e seu mosteiro com novo e molesto emcargo de lhe dar 
coadiutor provaria que os freiguezes da dita freiguezia (30v.) não formarão queixa 
algúa de se administrarem os sacramentos com pouca presteza, muito vagar ou falta 
algúa do que bem se conhecia que o dito capitullo procedera não de rezão algúa que 
pêra isso ouvesse mas sô de o requerer o reverendo parocho so afim de descanssar e 
se livrar das suas obrigaçois do seu officio provaria que nestes termos conforme a 
rezão e direito não podia subssistir o dito capitullo, e devia a embargante e seu 
mosteiro ficar desobrigada do encargo que nelle se lhe empunha em quanto não fosse 
obrigada e comvencida ordinariamente se averiguar se devia ou não estar sogeita a 
semelhante onus concervandose na posse, e leberdade em que se achava de não estar 
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sogeita, a elle, e assim se devia declarar, e que se o reverendo parocho queria 
coadiutor o tomasse a sua custa, e que de nenhúa sorte (31f.) e que de nenhuma sorte 
se procedesse contra a embargante e que ficasse sem vigor algum o dito capitullo = 
forma publica = e no fim rematte e concluzão dos ditos embargos délies pedia 
recebimento e inteiro comprimento de justiça em todo o melhor modo de direito 
com custos = pêro estava pello necessário = Manoel Tello da Veiga = segundo assim e 
tão compridamente se continha e declarava nos ditos embargos e petitório délies 
outro sim pellos ditos autos se mostrava que semdo no anno do nacimento de nosso 
senhor Jezus Christo de mil e setecentos e treze annos aos seis dias do mes de 
Novembro do dito anno naquella cidade do Porto e cazas do auditório eccleziastico 
delia em publica audiência que aos feitos e por estes fazendo estava o reverendo 
doutor Bernardo de Azevedo (31v.) e Carvalho conigo prebendado na see daquella 
cidade do Porto e nella e em todo seu Bispado vigairo geral pello illustrissimo Senhor 
Bispo governador e testemunhas. Ahi na dita audiência pello lecenceado Manoel Tello 
da Veiga procurador da madre Abbadessa do comvento de São Bento daquella cidade 
fora aprezentado os embargos com que vinha aos capitullos de vezita requerendo os 
mandasse destrebuir e ouvido seu requerimento pello reverendo doutor vigairo geral 
os mandara destrebuir os quais o forão pello destrebuidor daquelle juizo a elle 
escrivão que autuara e fizera o que lhe digo e fizera comcluso, e reconheça o que ao 
diante se seguia e elle Joseph Pinto Ferreira escrivão a escrevera = segundo assim e 
tão compridamente se continha e hera contheudo e declarado no dito termo de 
autuamento (32f.) de autuamento a que juntara a dita certidão dos capitullos com os 
embargos e preparara os autos délies juntandolhe procuração da madre Abbadessa e 
mais discretas do dito comvento embargantes e com tudo lhe fizera os ditos autos 
concluzos ao reverendo doutor vigairo geral do dito Bispado do Porto, juis a quõ o qual 
por seu despacho mandara que ouvessem vista as partes = em comprimento do que 
dos ditos autos se continuara vista ao reverendo doutor prometor fiscal da dita cidade e 
Bispado que nelles viera com hum seu requerimento por escrito dizendo em elle que 
denumciava aquella cauza ao reverendo parrocho de Valongo pêra declarar se nella 
queria ser parte = segundo assim e mais largamente se continha no dito 
requerimento e resposta com ho qual os ditos autos tornarão a ser feitos e levados 
concluzos ao dito reverendo doutor vigairo geral juis o quô (32v.) e sendo por elle 
vistos por seu despacho mandara que se notificasse o reverendo reitor de Valongo 
pêra o requeria o reverendo doutor prometor = e dado assim o dito despacho em 
comprimento delle se passara hordem pella qual fora noteficado o reverendo reitor da 
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dita igreia de Valongo pêra o effeito sobredito o qual ao pee da mesma hordem dera 
por escrito a sua reposta do theor seguinte. Não quero ser parte, porem tudo o que o 
reverendo vezitador mandou se fizesse foy muito licito, e encomendo muito ao 
reverendo doutor prometor requeira com attenção neste particular, Valongo seis de 
dezembro de mil e setecentos e treze annos = Andre Alão Durão = segumdo assim se 
continha na reposta do reverendo parocho de Vallongo que sendo com a dita carta 
junta aos ditos autos délies se continuara vista ao reverendo doutor prometor do 
Bispado e com ho que dessera sobre os ditos embargos os mesmos (33f.) os mesmos 
autos forão feitos e levados concluzos ao reverendo doutor vigairo geral juis o quô e 
sendo por elle vistos em elles pronunciara o seu despacho do theor seguinte. Recebo 
os embargos si et inquantum haia vista o reverendo doutor prometor pêra os 
contestar, Porto vinte e dous de dezembro de mil setecentos e treze annos = Azevedo 
= segundo assim e tão compridamente se continha e declarava e hera contheudo e 
declarado no dito despacho que sendo assim pronumciado e publicado em seu 
comprimento se contenuava dos ditos autos vista ao doutor prometor fiscal do dito 
Bispado o qual em elles viera com huma sua carta de contestação do theor seguinte. 
Contesto por negação fique em prova e o prometor Moniz segumdo assim e tão 
compridamente se continha e declarava e hera comtheudo e declarado na (33v.) na 
dita carta de contestação com a qual viera o doutor prometor do Bispado em publica 
audiência que nas casas do auditório ecclesiastico da dita cidade aos feitos e partes 
estava fazendo o reverendo doutor vigairo geral juiz o quô aos oito dias do mes de 
Janeiro de mil sete centos e quatorze annos o qual lhe recebera invoce a dita 
contestação tanto quanto de dereito hera de reciber e mandara que a cauza ficasse em 
prova pêra o que lhe assinara vinte dias de primeira dellação pêra as embargantes 
fazerem certo ao deduzido em seus embargos ao que satisfezerão dentro délie e do 
mais que lhes fora reformado e por impresição de ditos de testemunhas que 
judicialmente lhes forão preguntadas e seguindo o termo da prova acabado forão elles 
partes lançados da mais e por senão usar do rol de testemunhas lhe forão as 
inquiriçois havidas por (34f.) por abertas e publicadas e juntas aos ditos autos délies se 
continuara vista ao procurador das embargantes e ao doutor prometor da justiça pêra 
recoarem afinal ao que satisfizerão e tanto cada hum délies pella sua parte dissera 
rezoara allegara e apontara de seu direito e justiça que comtudo os ditos autos forão 
feitos e levados concluzos ao reverendo doutor vigairo geral do Bispado juis o qual e 
sendo por elle vistos ao despois de por seu mandado se juntar a elles huma certidão do 
reverendo parocho da quantiddade dos fogos e pessoas de sacramento em elles 
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pronumciara a sua sentença do theor seguinte. Os embargos recebidos julgo por não 
provados vistos os autos porque se mostra que a freiguezia de Valongo unida ao 
mosteiro de São Bento das freiras desta cidade tem mil (34v.) e tem mil e quatro 
centas pessoas, e quatrocentos e trinta fogos de que se manifesta não poder o 
reverendo parrocho satisfazer pêra comta dos appenços a obrigação de parocho e ser 
lhe necessário coadiutor na forma do sagrado concillio tridentino e despozição de 
direito toca ao illustrissimo senhor Bispo e seus vezitadores mandallo por quando 
achar he necessário para ajudar o dito parocho, e conforme ao mesmo direito tem as 
ditas relegiozas obrigação de concorrerem com a côngrua necessária pêra o dito 
coadiutor visto gozarem dos dízimos da dita freiguezia pello que mando se cumpra o 
capitullo embargado e pague a embargante as custas Porto trinta de março de mil e 
setecentos e quinze annos = Bernardo de (35f.) Bernardo de Azevedo e Carvalho = 
segundo assim e tão compridamente se continha e hera comtheudo e declarado na 
dita sentença que sendo assim pronumciada fora publicada pello dito reverendo 
doutor vigairo geral do dito Bispado e cidade do Porto juis a quô em sua publica 
audiência que elle aos feitos e partes estava fazendo nas cazas do auditório ecclezistico 
da mesma cidade do Porto ao primeiro dia do mes de Abril do dito anno de mil e 
setecentos e quinze annos e mandara se cumprisse como nella se continha e logo na 
mesma audicencia por estar prezente o lecenceado Manoel Tello da Veiga procurador 
das embargantes o escrivão da cauza lhe internara e noteficara a dita sentença e por 
elle fora dito e requerido em alta vos que com a devida reverencia da dita sentença 
appe (35v.) appellava pêra esta corte e rellação desta cidade de Braga e pedia 
recebemento e por estar prezente o doutor prometor fiscal da justiça por elle fora 
requerido que a dita appellação senão devia receber senão no effeito devolutivo mas 
não no suspencivo, e logo pello procurador das embargantes fora requerido lhe 
mandesse tomar termo de sua appellação e dar vista dos ditos autos pêra mostrar de 
direito como a appellação se devia receber em ambos os effeitos o que ouvido pello 
dito reverendo doutor vigairo geral juis o quô lhe mandara tomar termo de sua 
appellação e requerimentos e dar vista ao dito procurador das embargantes e ao 
doutor prometor fiscal e com ho que dessesem lhe fizesse os autos concluzos ao que 
tudo fora satesfeito e com o que desserão os ditos autos lhe forão feitos e levados 
concluzos e sendo por elle vistos (36f.) e sendo por elle vistos em eles pronumciara o 
seu despacho do theor seguinte. Em reverencia da santa see apostólica Bracharence 
recebo a appellação interposta no effeito devolutivo somente vista a qualidade da 
cauza em esta forma haião os autos por reverenciais quanto ao dito effeito e lhe assino 
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trinta dias de primeiro fatal Porto o primeiro de junho de mil e setecentos e quinze 
annos = Bernardo de Azevedo Carvalho = segundo assim e tão compridamente se 
continha no dito despacho que sendo assim pronumciado fora publicado em publica 
audiência pello dito reverendo doutor vigairo geral juis a quô e mandara se cumprisse 
como nelle (se contenha no dito das) digo se continha de que se fezera termo nos 
ditos autos dos quais pedira vista o doutor (36v.) o doutor promotor que sendolhe 
continuada nelles viera requerendo que como a appellação fora somente recebida no 
effeito devolutivo pedia se nomeasse coadiutor idóneo e se lhe assinasse côngrua 
suffeciente em execução da sentença pêra o que o reverendo doutor juis a quo 
mandara por seu despacho fosse noteficada a madre Abbadessa embargante pêra o 
nomiar e se lhe assinar côngrua com comeração de se deferir por parte da justiça e 
por parte das embargantes fora pedido segundo fatal que lhe fora assinado e recorrera 
a esta rellação donde se mandara passar carta citasoria e compulssoria a qual sendo 
aprezentada ao reverendo doutor juis a quô por seu despacho a mandara cumprir e 
em seu comprimento se treslladarão os ditos autos cujo tresllado fechado por mão de 
fiel fora compulssado a esta corte e metrópole com fee e certidão da citação feita ao 
doutor (37f.) doutor prometor do Bispado do Porto pêra o seguimento da dita 
appellação e sendo nesta corte entregues ao escrivão das appellaçois autuara tudo e 
preparara os autos da dita appellação com procuração das appellantes e délies lhe 
continuara vista a seu procurador ao lecenciado prometor fiscal pêra rezoarem afinal 
ao que satisfizerão e tanto cada hum délies pella sua parte dissera rezoara allegara e 
apontara de seus direito e justiça que comtudo os ditos autos de appellação me forão 
feitos e trazidos concluzos por me serem destrebuidos pêra ser juis rellator délies e 
sendo por mim vistos e bem conciderados com a dispozição de direito em rellação 
com mais alguns dos desembargadores delia meus collegas fora acordado e nos 
mesmos autos pronumciada (37v.) a final sentença do theor seguinte. Acórdão em 
rellação e em bem appellado foy pellas appellantes a madre dona Abadessa e mais 
rellegiosas do comvento de São Bento da cidade do Porto, e menos bem julgado pello 
reverendo doutor vigairo geral do dito Bispado juis o quô em julgar por não provados 
os embargos das appellantes, e sem embargo délies mandar executar o capitulo de 
vesita sobre a erecção do novo coadiutor em a igreia de Valongo, revogando sua 
sentença visto os autos, e como por elles se mostra que tiverão seu principio pello 
disposto em capitullo de vesita folhas três verso detreminado pello reverendo 
vesitador do Bispado a quô sem serem as appellantes ouvidas, e menos se (38f.) e 
menos se justificarem as cauzas que detremina o dito em o prezente cazo, e supposto 

77 



em ho dito capitullo se faça menção de que a dita freiguezia tinha alguns longes e 
grande numaro de pessoas, comtudo o dito reverendo vezitador sô devia fazer 
sumario desta indigência, e remettello ao illustrissimo senhor ordinário ou seu 
reverendo doutor provisor pêra que ouvindo as appellantes detreminassem por sua 
rezolução o que fosse comveniente, e obrando o contrario o dito reverendo vezitador 
como fes ficou conhecendo de jurisdição, e por comsequencia procedendo nullamente 
por ser contra o disposto em o consilio tredentino, constituição do Bispado a quô e 
conhecente dos doutores em o prezente (38v.) em o prezente cazo sem controvercia 
por tanto julgados embargos recebidos por provados e por seu meiyo revogão o 
capitulo embargado e mandão que por elle senão faça obra alguma, pello que respeita 
a erecção do dito coadiutor, e que querendo o reverendo parocho ou achando se que 
he perciso pêra a cura das almas se se dos meiyos ordinários e competentes 
precedendo os requezitos e circunstancias que o direito em semelhante caso 
detremina, e por ser com a justiça paguem as appellantes excausa as custas Braga e de 
fevereiro vinte e oito de mil setecentos e dezasseis = Couto = Negreiros = Pereira = 
Carneiro de Lima = segundo assim e tão compridamente se continha na dita sentença 
que sendo assim pronumciada fora publicada pello reverendo doutor Manoel Carneiro 
de Lima desembargador (39f.) desembargador da rellação desta corte e vigairo geral 
em ella e seu Arcebispado em sua publica audiência que as partes e feitos estava 
fazendo no auditório ecclesiastico em os dous dias do mes de Março do anno em ella 
declarado e mandara se cumprisse como em ella se continha de que se fizera termo 
nos ditos autos dos quais pedira vista o lecenceado prometor fiscal da justiça e sendo 
lhe continuada em elles viera com huns artigos de falssidade afim de se julgar que 
tinhão as appellantes perdido todo o direito que tinhão naquella causa e se proceder 
pêra que contrebuissem com a porssão do coadiutor dezia a justiça autora meliori 
juris modo, deduzindo por artigos que as appellantes fizerão seu procurador ao 
lecenciado Thome Gomes do Couto advogado nos auditórios desta corte e elle re(39v.) 
e elle resoara afinal por sua mão e letra e despois de elle lecenceado prometor rezoar 
também afinal as appellante lhe tirarão as primeiras rezois do seu advogado e meterão 
as que agora se achavão feitas por letra da cidade do Porto as quais senão achavão 
assinadas por advogado nem se achava termo da dita nem vista de advogado e hera 
certo que a embargante quando a rezoara não vinhão os autos tão informes, e athe 
vivarão o numaro da folha quarenta e três emmendando o como se mostrava pello 
que tinhão perdido o direito da cauza deduzindo por artigos a mais materia de seus 
embargos no fim remate e concluzão dos quais délies pedia recebimento e justisia 
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facto meliori juris modo cum expenssis e per aserto necessários = Guerra = segundo 
(40f.) segundo assim e mais largamente se continha nos ditos artigos de falssidade 
sobre os quais ao requerimento do lecenceado promoter se fizerão preguntas ao 
escrivão que ao tal tempo hera dos autos e exame nelles tudo judicialmente e feitas as 
mais deligencias necessárias pêra se averiguar a verdade comtudo os ditos autos me 
tornarão a ser trazidos concluzos et juerum sendo por mim vistos em rellação com 
mais alguns dos desembargadores delia se acordara e nos mesmos autos fora 
pronumciado o acórdão do theor seguinte. Acórdão em rellação e testemunhas que 
digão estas partes sobre o recebimento dos embargos e mais artigos Braga e de julho 
vinte e quatro de mil setecentos e dezasseis = Couto = Carneiro de Lima = Pereira = 
Negreiros = Segundo assim se continha no dito acórdão que sendo pronunciado fora 
publicado em audiência pello reverendo doutor vigairo (40v.) vigairo geral desta corte 
e mandara se cumprisse como nelle se continha de que se fizera termo nos ditos 
autos dos quais se continuara vista ao procurador das appellantes pêra rezoar sobre 
os ditos embargos, e por o não fazer e dar os autos com huma carta disendo não via 
parte, e protestava pello eryedimento com que ao requerimento do lecenceado 
prometer forão as appellantes lançadas das rezois e dos ditos autos se continuara vista 
ao lecenceado prometor pêra recoar sobre os ditos embargos ao que satisfisera e tanto 
pella parte da justiça dissera allegara resoara e apontara de seu direito e justiça que 
comtudo os ditos autos me tornarão a ser feitos e trasidos conclusos e exetiam sendo 
por mim vistos em rellação com mais alguns dos desembargadores delia em prezença 
do illustrissimo senhor Arcebispo primas fora acordado e nos mesmos autos 
pronumceado o acórdão e final despacho do theor (41f.) do theor segunte, em 
prezença de sua illustrissima, acórdão em rellação e testemunha que sem embargo 
dos embargos se cumpra o acórdão embargado, e por ser com a justiça ex causa 
paguem as embargadas as custas Braga e de março seis de mil setecentos e dezassete 
= Couto = Negreiros = Ribeiro = Carneiro de Lima = segundo assim e tão 
compridamente se continha e hera contheudo e declarado no dito acórdão que sendo 
pronumciado fora publicado pello reverendo doutor Manoel Carneiro de Lima vigairo 
geral nesta corte e arcebispado em sua publica audiência que elle aos feitos e partes 
que lhe requerião estava fazendo no auditório ecclesiastico desta corte aos oito dias do 
dito mes de março e anno em elle declarado de mil sete centos e dezassete e mandara 
se cumprisse como nelle se continha de que se fizera termo nos ditos autos e délies 
(41v.) e délies se continuara vista ao procurador das appellantes o qual nos mesmos 
autos viera com huma sua carta por escrito dizemdo em ella que estava pella sentença 
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= Gomes Couto = segundo assim se continha na dita reposta com a qual se continuara 
também vista ao lecenceado prometor fiscal que nos mesmos autos viera com hum 
requerimento por escrito dizendo em elle que pedia se mandasse passar carta contra 
as embargantes pellas custas cum expensis = Cerqueira = segundo assim se continha 
no dito requerimento com que os ditos autos forão feitos e levados concluzos ao 
reverendo doutor vigairo geral desta corte e sendo por elles vistos em elles 
pronumciara o seu despacho do theor seguinte, passe carta na forma do estillo não 
havendo incomveniente Braga doze de (42f.) doze de novembro de mil setecentos e 
dezassete = Carneiro de Lima = segundo assim se continha no dito despacho que 
sendo assim pronunciado fora publicado em audiência pello dito reverendo doutor 
vigairo geral desta corte e mandara se cumprisse como nelle se continha da que se 
fizera termo nos ditos autos dos quais hora por parte das relegiozas appellantes me 
foy pedido e requerido que pêra sua guarda e conservação de seu direito e justiça e a 
todo o tempo do mundo constar que o dito capitullo de vezita estava revogado e ellas 
appellantes livres de concorrerem com a côngrua pêra o coadiutor he lhe mandasse 
dar e do proseso passar minha carta de sentença e visto por mim seu dizer e pedir ser 
justo e rezão a direito conforme lha mandei passar que he a prezente que mando 
valha e se cumpra e guarde assim e tão inteiramente como nella se conthem e como 
(42v.) e como por mim e mais desembargadores da rellação desta corte he acordado 
revogado julgado e senteceado e em seu comprimento na forma delia julgo os 
embargos das embargantes nesta insertos recebidos por provados, e por seu meiyo 
revogo o capitullo embargado, e mando por elle se não faça obra alguma pello que 
desfeita a herecção do dito coadiutor; e que querendo o reverendo parocho ou 
achandose que he preciso pêra a cura das almas se uze dos meiyos ordinários e 
competentes percedemdo os requesitos e circunstancias que o direito em 
semelhante cazo determina e visto terem as embargantes pagas as custas dos autos 
em que por ser com a justiça ex causa forão condenadas se lhe passou a prezente 
como dito he pello theor da qual mando que contra ellas mais senão proceda nem 
sejam vexadas ou molestadas (43f.) ou molestadas quanto e por rezão da contrebuição 
da hereção do dito coadiutor tudo na forma do acórdão e sentença da rellação desta 
corte em esta insserta que sendo necessário mando se registe no livro donde 
emagnou o capitullo embargado pêra a todo o tempo do mundo constar como esta 
revogado e havido por de nenhum effeito e por certeza de todo se passou a prezente 
dada nesta corte e cidade de Braga e tirada do proceso sob meu sinal e sello da 
chancellaria delia que ante mim e mais desembargadores deste rellação em 
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semelhantes cazos teve aos vinte e dous dias do mes de novembro João Luis 
Fernandes escrivão das appellaçois de Vallença Porto e mais Bispados sufraganeos 
nesta corte e cidade de Braga pello illustrissimo senhor Arcebispo primas das 
Hespanhas a fes escrever e sobescreveo por ser escrivão da dita appellação (43v.) da 
dita appellação. Anno do nacimento de nosso senhor Jezus Christo de mil setecentos e 
dezassete annos pagouse de feitio desta por parte das embargantes e appelantes a 
cujo requerimento se passou do processo pêra o dito escrivão contada na forma do 
regimento mil e trinta reis de que recebeo quem a fes da quarta parte duzentos e 
sincoenta e sete reis eu sobredito João Luis Fernandes a sobescrevy. 

(assinaturas) 

Agostinho Marques Moura 
Joze Faria selo 
João Luis Fernandes 

81 



Documento n°30 
1724.Janeiro.25 - Porto. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: contrato realizado com o mestre entalhador 
Caetano da Silva Pinto para execução do retábulo e tribuna da capelq-mor. 
A.D.P., Secção Notarial P0-9a, 3a série, livro n°21-F, fis. 46f.-47v.. 

«Em nome de Deos Amen. Saybão quantos este publico instromento de obrigaçam a 
inteira satisfação do Retabullo, e Tribuna, tudo ao diante declerado, virem que no digo 
declarado com sua fiança, tudo ao diante declarado, ou como em direito, milhor lugar 
haija, virem que no anno do nacimento de nosso Senhor Jesus Christo, de mil e 
setecentos e vinte e coatro annos, aos vinte e simco dias do més de Janeiro, do dito 
anno nesta cidade do Porto pousadas de mim Tabeliam, apreserão prezentes partes 
outrogantes, a saber de húa Antonio de Souza Fernandes, morador na Rua velha, do 
lugar de Vallongo; e da outra Caetano da Sylva Pinto, mestre entalhador, morador na 
Rua direita da freiguezia de Santo Illdefonço, extra muros desta dita cidade, e bem 
asim o Reverendo Parrocho da dita freiguezia Manoel de Souza Dias, digo da freiguezia 
de Vallongo, Manoel de Souza Dias, conhecidos de mim Tabeliam, e Testemunhas 
pelas mesmos, perante as coais, por elle dito Caetano da Sylva Pinto foy dito a mim 
Tabeliam, que o dito Antonio de Souza Fernandes tesoireiro do dinheiro que importa 
a obra do Retabullo, e Tribuna para a Cappella mayor (46v.) Mayor da Igreja da dita 
freiguezia de São Mamede de Vallongo, e como tal com elle, o dito seu Reverendo 
Parrocho se ajustou de lhe faser o dito Retabullo e Tribuna de madeira somente, de 
castanho, e entalhado, por preço, e comtia de duzentos e trinta mil reis, pagos em três 
pagamentos a saber, loguo no principio da dita obra, o primeiro, e o segundo no meyo 
delia, e o treseiro no fim de toda ella estar acentada; na forma de planta que tinhão 
asignado, e apontamentos da obra e se fará húa Banqueta, sobre o altar emtalhada para 
ter castissais, os pillares de trás das colunnas, formarão caza, cappitel e tronos, como a 
coluna e serão emtalhados, e o de fora que fica â parede, também leva cappitel, e vaso, 
como a colunna, e tersso corrispondente aos mais pillares, e a meya cana também 
cappitel, e vazo, e no terço terá huma pianha pêra reseber os santos, a coal pianha, 
terá hum menino no meyo acompanhado com a talha, e a meya cana com talha 
olandeza per não estorvar os cantos, as colunnas, levarão cada huma três meninos, 
onde milhor se acomedarem, e do terso pêra sima serão com duas voltas de fruteiros, 
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para levar suas lasadas e nellas acomodarão os meninos, e do terso pêra sima, terão 
como se costuma e lhe poderão por o menino no meyo, e na filia da parede, hum 
menino, e seos pássaros, e as collunnas, levarão seos pássaros onde forem 
necessários, as coartellas do doceo, cada húa semelhante, as mais pessas, com 
pássaros, e meninos, a portada do sacrário dous meninos e seos pássaros, a tarja no 
meyo de sima do Remate dous meninos, e a outra hum, e todos estes meninos, serão 
bem feitos e com boas açoens, os meninos de sima do friso, os fará hum escultor, e 
deixarão servintia desafogada por de trás do trono, e no respaldo levara hum pillar em 
volta e nelle correra hum fri, digo, correra o frizo da dita obra, este pillar terá de 
largesa palmo e meio, e sera emtalhada em talha baixa, as portas do respaldo, 
entalhadas, e por sima tudo em forma que fique so lisa, o que ocupa o tronno, e fará 
dous anjos vestidos, e muito bem faldrados com voantes, e com boa ação em pê e para 
alumiar com ação humilde ao Santissimos Sacramento com vella (47f.) e toda a talha 
desta obra sera feita ao muderno, na forma obeça explicada, muito limpa, e crespa, e 
será vista, e examinada por Mestres, e tudo o que faltar e de mal feito ou declerado, o 
fará e refará â sua custa, e não se continha mais nos ditos apontamentos que 
entreguey, e dita planta ao dito Caetano da Sylva Pinto, pelo coal foy mais dito que se 
obriga fasser o dito Retabullo, e Tribuna na forma referida, peío dito preço de 
duzentos e trinta mil reis, pagos nos ditos três pagamentos na forma referida, a adalla 
digo e a dar a dita obra, prefeita, e acabada de tudo o necessário athê o dia de São 
Miguel de Setembro proximo que vem deste dito anno, ao que obriga, sua pessoa e 
bens, prezentes, e futuros, e terço de sua alma; que da per seu fiador, e principal 
pagador a Manoel Caetano da Sylva, ourives da Rua dos Canos, desta dita cidade, que 
prezente estava, conhecido de mim Tabeliam, e Testemunhas pelo mesmo perante 
os coais por elle foy dito ficava per fiador do dito Mestre, e que caso que não dê 
comprimento â dita obra e tenha ressebydo algum dinheiro por ella o satysfaser a dita 
obra, como divida que se obriga sua pessoa e bens; e asim o outrogou o dito Mestre, e 
seu fiador, e délies o asseitou no direito e o dito Tezoureiro Antonio de Souza 
Fernando, que dice com a aprovação do dito seu Reverendo Padre Reitor, asseitava 
esta escritura na forma referida, e se obriga a dita Igreja â pagar â dita quantia ao dito 
digo quantia de duzentos e trinta mil reis ao dito Caetano da Sylva Pinto e o dito 
Reverendo Reitor, se obrigou a dar os carros para condução da dita obra e depois da 
festa nesta cidade athe a dita Igreja de Vallonguo; e asim o requererão e aseitarão de 
parte a parte e de tudo requererão lhe escrevessem nesta nota, e desse os tresllados 
necessários e eu Tabeliom, como pessoa publica e parte estipollante, e ajustante, e 
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estipulley, e ajustey délies partes e em nome, e a favor das pessoas ausentes a que 
tocar possa, tanto quanto devo, e posso por rezão do meu oficio; e aqui asinarão 
depois de lida has testemunhas prezentes o dito Domingos Ferreira da Sylva da 
freiguezia de Fanzeres, e Antonio Gonçalves Vallerio da Rua da fonte, e Manoel Dias 
Vallerio da Rua do adro, do dito lugar de Vallonguo; e eu Antonio Carvalho da Sylva 
Tabeliam a escrevy. 

(assinaturas) 

Caetano da Sylva Pinto 
Manuel Carneiro da Sylva 
Antonio da Silva Fernandez 

O Reitor Manoel de Souza Dias 
Antonio Gonçallves Vallerio Testemunha 
Manoel Dias Vallerio 
Domingos Ferreira». 
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Documento n°31 
1729.Março.08 - Porto. 
Contrato realizado entre o mestre entalhador José Marques e os mordomos das 
confrarias do Senhor Jesus e de Nossa Senhora do Rosário, para execução dos 
respectivos altares e tribunas. 
A.D.P., Fundo Notarial, PO-9a, 3a série, livro n° 25-D, fis. 9f.-10f.. 

«Em nome de Deos. Amen. Saibam quantos este publico instormento de obrigaçom, 
e fiança, a inteira satisfação de Retabullos, e tudo ao diante declarado ou como em 
direito milhor lugar haja, virem que no anno do nacimento do nosso Senhor Jezus 
Christo, de mil e setecentos, e vinte e nove annos, aos oito de Março, do dito anno, 
nesta cidade do Porto, pouzada de mim Tabeliam, apreserão prezentes partes 
outrogantes a saber de húa Antonio de Oliveira morador no lugar de Vallongo na rua 
da Cortella juis da Comfraria do Senhor Jezus do dito lugar de Vallongo, e Manoel de 
Souza Fernando do dito lugar e mordomo da dita Comfraria, e Antonio Pedro do Suzão 
do dito lugar, também mordomo da dita comfraria e bem assim João Pereira, o novo, 
morador no dito lugar, digo o novo, e Jozeph de Souza Facono, e João Pereira todos do 
dito lugar, e mordomos da Comfraria da Senhora do Rosário da mesma freiguezia de 
Vallongo, e da outra parte Jozeph Marques do Valle, emtalhador (9v.) emtalhador, e 
morador na rua Direita da freiguezia de Santo Ildefomço, extramuros desta cidade, e 
bem asim Pantaliom das Neves, Mestre Pedreiro da dita freiguezia de Santo 
Illdefomço e Miguel Francisco e Sylva, emtalhador, e morador nesta cidade, e 
conhesidos das testemunhas e estas de mim Tabeliom pelos mesmos, presente os 
coais per elle juiz e mordomo das ditas Comfrarias do Senhor Jesus, e da Senhora do 
Rozario, da Igreja de Vallongo, ajostados juntos, e cada hum per sy imsoliduum, foy 
dito que elles pertendião fazer de novo, dous retabullos na Igreja Matriz do dito lugar 
de Vallongo, huma do Senhor Jesus, e outra da Senhora do Rosário, e o arco e 
frontespicio e aduella do mesmo arco da Cappella mor da dita Igreja, com mais seis 
painéis por sima da dita obra, que pregarão no tecto da Igreja e estes se uzão com 
rompantes, e frizos de talha e levante, tendo de largo cada painel seis palmos com 
suas rozas nos cantos, levando o remate digo levando dous anjos mais dos que estão na 
planta, pegando nos cravos, e rozario, e se ajustarão com o dito Jozeph Marques do 
Valle deste lhe fazer as ditas obra, e fazer o arco, e painéis, perfeitos, e acabados, de 

85 



bõa madeira de castanho por preço e quomtia de duzentos e dezanove mil reis, toda a 
dita obra, paga a dita quomtia em três pagamentos, o primeiro ao assinar desta, e o 
segundo no meyo da dita obra, e o tresseiro depois de toda a dita obra acentada, e será 
acabada por todo o mes de Junho deste prezente anno, e não se acabando a obra o dito 
tempo feita e acabado perderá elle dito Mestre cento mil reis, o qual lhe largarão de 
todo o dito preço, a coal obra toda será bem feita, e acabada de bõa madeira, com a 
grossura nove polegadas, com frizos a qual planta e rescunho que fizerão em que 
todos asignarão, e sendo cazo que o dito Mestre não faça toda a dita obra comforme a 
dita planta e rescunho, sendo vista por mestre peritos a fará, e refará outra vez esta, e 
que o dito Mestre será obrigado a redificar, e consertar, ou fazer de novo os caixois, 
que estão nos ditos altares, onde acenta a primeira. Sera preta, de boa madeira, e bem 
acabados; e se obrigão elles ditos juiz e mordomos, per sy e em nome dos mais 
officiaes das ditas Comfrarias a satisfazer ao dito Mestre os ditos duzentos e dezannove 
mil reis em os ditos três pagamentos, ao que cada húm obriga sua pessoa, assim per 
estes feitores, e pello dito Mestre Jozeph Marques do Valle foi dito; se obriga fazer a 
dita obra na forma sobredita, ao que obriga sua pessoa, e bens; e pelos ditos Pantaliom 
das (lOf.) das Neves e Miguel Francisco da Sylva, por ambos juntos, e cada húm per sy 
imsoliduum foi dito, ficavão, como de facto, ficão por fiadores, e principais pagadores, 
e de juizo pelo dito Mestre Jozeph Marques do Valle o qual dê comprimento â dita 
obra, e não o fazendo asim tudo por elles fazer ou mandar refazer â sua custa, como 
divida propria, ao que cada hum obriga sua pessoa, e bens prezentes, e futuros e 
tersas de suas almas, e são comtentes elle Mestre e fiadores o ficar na escolha, a 
illeição do juis, e mordomos das ditas Comfrarias, a pagar por coal o dinheiro sem que 
se escuzem hum com outros, por quanto se obrigão todos, e cada huns per sy, e hum 
por outros e húm por todos, e sendo citados e havendo pleitos o serão nesta cidade 
perante o Doutor Desembargador do Civel desta Relaçom e caza do Porto, e com e 
perante o dito juiz de fora e do geral desta cidade; para o que se dera foros dos juizes, 
e justiças de seos foros, e renuncião de todos os foros, gerais, e expeciais, e em mais 
que comprida esta dita Comfraria e seu comprimento e logo elles juiz e mordomo da, 
dita Comfraria a quoantia de setenta e três mil reis; que hê o primeiro pagamento ao 
dito Mestre Jozeph Marques do Valle que o contou, e achou sertã, e ressebeo em sy 
em dinheiro contado, de que dou feê e delia dava a quontia ao dito juis e mordomo das 
ditas Comfrarias, que lhe não se perdida, e assim o outrogarão, e apreserão de parte a 
parte de tudo regressão e clauzulas em esta nota e deve as três pagos necessários e eu 
Tabeliom como pessoa prezente; estipulei asseitey delias partes, e em nome e favor 
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das partes e asim testemunha; e estipulley e ajustey délies partes, e em nome e favor 
das partes outros, que asim que fico serto que devo, e posso por rezão de meu officio, 
e aqui asinaram as testemunhas depois de lido e com as testemunhas prezentes o 
cappelam Manoel Pereira Rangel, e João Marques, da rua do Olival desta cidade e eu 
Antonio de Oliveira (?) Tabaliam o escrevy. 

(assinaturas) 
Antonio de Oliveyra 
Jozeph Marques do Valle 
Pantalião das Neves 
Miguel Francisco e Sylva 
João Balthezar 
Joseph de Souza 
Manuel de Souza Fernando 
Antonio + Pereira 
João Pereira 
João Marques 
Manoel Pereira Rangel». 
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Documento n°32 
1752.Junho.27 - Porto. 
Tombo e demarcação do couto de Rio Tinto. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n° 4640, fl. lf.v.. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e cincoenta 
e dous annos aos vinte e sete dias do mes de Junho do dito anno nesta cidade do Porto 
e moradas do Doutor Francisco de Saa Barreto do Dezembargo de Sua Magestade que 
Deos goarde e seu Dezembargador dos Aggravos e Appellaçoins Civeis nesta Rellação e 
Caza do Porto donde eu Escrivão vim, e ahy por elle Doutor Dezembargador me foi 
entre (lv.) me foi entregue a Provizam seguinte que alcançarão a Reverenda Madre 
Donna Abbadeça e mais Religiozas do Real Mosteyro de Sam Bento da Ave Maria desta 
cidade para se fazer Tombo e demarcação do Couto de Rio Tinto e de todas as terras 
pertencentes ao seu antiguo Mosteyro que esteve no dito couto, unido imperpetuum 
a este do Porto dizendo aseitava a comição comtheuda na dita Provizão e se 
pronumciava Juis do Tombo que delia se fazia menção, na forma da mesma debayxo 
de juramento do seu cargo; e nomeava a mim Escrivão que o sou do Tombo da 
Excellentissima e Reverendíssima Mitra deste Bispado e do colégio dos 
Excellentissimos e Reverendíssimos Principaes da Santa Igreja de Lixboa, para 
Escrivão deste; e me deu o juramento dos Santos Evangelhos em hum livro délies em 
que pus minha mão direita e sob cargo delle me mandou e emcarregou bem e 
verdadeiramente servisse de Escrivão do dito Tombo na forma da dita Provizam 
goardando em tudo o serviso de Sua Magestade e as partes seu direito, o que jurando 
assim prometi fazer de que me mandou fazer este Termo que comigo asignou, e a 
Provizão se segue e eu Antonio de Araújo Lopes o escrevy e asigney». 

(assinaturas) 
Francisco de Saa Barreto 
António de Araújo Lopez». 
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Documento n°33 
1752.Junho.28 - Porto. 
Nomeação do louvado e do porteiro para se proceder à efectiva demarcação do 
couto de Rio Tinto. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4640, fl. 4f.,v.. 

«Aos vinte e oito dias do mes de Junho de mil e setecentos e sincoenta e dous annos 
nesta cidade do Porto e moradas do Doutor Francisco de Saa Barreto do Dezembargo 
de Sua Magestade que Deos goarde e seu Dezembargador dos Aggravos e Appellaçoins 
Civeis nesta Corte Rellação e Caza da muito nobre e sempre liai cidade do Porto Juis do 
Tombo de que trata a provizam retro jumta nestes autos donde eu escrivam vim ahy 
estava prezente o Reverendo Padre Carlos Manoel Moutinho procurador bastante que 
mostrou ser pella procuração ao diante junta do muito Reverenda Madre Donna 
Joanna Ignes Ozorio de Alarcão Donna Abbadeça do Real Mosteyro da cidade do Porto 
Senhora Donatária dos coutos de Rio Tinto, Tarouquella, e Sandim, e das mais 
relegiozas nelle Deputadas; e por ellas eleito para procurador deste Tombo; e por elle 
foi dito a elle Doutor Juis do Tombo que em nome de seus constituhintes nomeava 
para Louvado que ouvesse de fazer as medioins e ape (4v.) as medisoins e apegasoins 
deste Tombo e avaliasoins necessárias a Domingos Carvalho morador na rua Nova do 
lugar e freguezia de Vallongo; E por elle Doutor Juis do Tombo foi dito nomeava 
Porteyro do mesmo Tombo a Manoel Fernandes quadrilheyro do couto de Rio Tinto e 
mandou fosse avizado junta mente com o Louvado para virem tomar juramento, e 
que asignava os dias de segundas, quartas, e sestas feyras, de tarde de cada somana 
dias não santos para fazer audiência as partes e deferir aos seos requerimentos, e de 
tudo me mandou fazer este termo que comigo asignou e com o dito procurador; e a 
procuração se segue e eu Antonio de Araújo Lopes Escrivão do tombo que o escrevy. 

(assinaturas) 

Antonio de Araújo Lopez 
Francisco de Saa Barreto 

O Padre Carlos Manoel Coutinho». 
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Documento n°34 
1752.Julho.12 - Porto. 
Termo de juramento executado pelo louvado e porteiro do tombo de Rio Tinto. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4640, fl. 7f.,v.. 

«Aos doze dias do mes de Julho de mil e setecentos e sincoenta e dous annos nesta 
cidade do Porto e moradas do Doutor Francisco de Saa Barreto do Dezembargo de Sua 
Magestade que Deos goarde e seu Dezembargador dos Aggravos e Appellaçoins Civeis 
desta Corte e Rellação e Caza do Porto Juis do Tombo de que tratam estes autos donde 
eu Escrivão vim ahy apareseram prezentes Domingos Carvalho morador na rua Nova 
do lugar e freguezia de Valongo nomeado pello reverendo procurador do Tombo para 
louvado; e Manoel Fernandez quadrilheyro do couto de Rio Tinto nomeado por elle 
Doutor Juis do Tombo para Porteyro delle aos coaes deu o juramento dos santos 
evangelhos em que puzerão suas mãos direitas e sobcargo delle lhes emcarregou e 
mamdou que bem e verdadeyramente fizesem a sua obrigação cada hum no seu 
officio e goardassem em tudo o servisso de Deos e de Sua Magestade e o direito as 
partes; o que prometeram fazer na verdade pello juramento que receberam de que 
eu Escrivam dou feê; e asignarão os sobreditos com elle Doutor Juis (7v.) Doutor Juis 
do tombo e eu Antonio de Araújo Lopes, Escrivam do Tombo que o escrevy e asigney. 

(assinaturas) 
Antonio de Araújo Lopez 
Francisco de Saa Barreto 
Domingos + Carvalho 

Louvado 
Manoel Fernandez». 
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Documento n°35 
1752.Julho.12 - Porto. 
Medição da corda para se proceder à demarcação do couto de Rio Tinto. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4649, fis. 7v.-8L 

«E loguo no mesmo dia mes e anno atras declarado por parte do reverendo Carlos 
Manoel Coutinho procurador do Tombo foi mostrado e aprezentado húa corda de 
linho, que sendo medida em prezença delle Doutor Juis do tombo por húa vara 
afiliada de sinco palmos se achou ter sincoenta varas, e mandou elle Doutor Juis do 
Tombo que por ella (8f.) que por ella se fizessem as medisoins e apegasoins deste 
Tombo desfalcando ou acrescentando a conta das varas que necessárias forem, a qual 
corda se entregou ao louvado nomeado Domingos Carvalho que a recebeo de que fis 
este Termo que elle Doutor Juis do Tombo, asignou com o dito louvado e eu Antonio 
de Araújo escrivam do Tombo que o escrevy. 

(assinatura) 
Costa e Saa 
Do louvado 
Domingos + Carvalho». 
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Documento n°36 
1752.Julho.22 - Rio Tinto. 
Alvará para se fazer a medição e confrontação do tombo de Rio Tinto. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4640, fis. 9f.-llv.. 

«O Doutor Francisco de Saa Barreto cavaleyro profeço na ordem de Cristo do 
dezembargo de Sua Magestade que Deos goarde e seu Dezembargador dos Aggravos e 
Appellaçoins Civeis na corte e rellação e caza da cidade do Porto Juis do tombo que se 
esta fazendo dos beins propriedades e mais couzas pertencentes ao antiguo Mosteyro 
que esteve neste couto de Rio Tinto unido imperpetuum ao de São Bento da Ave 
Maria da cidade do Porto. Saúde. Faço saber aos que o prezente Alvará de Elleitos 
virem ouvirem e delle noticia tiverem em como allcançando a Reverenda Madre 
Donna Abbadeça e mais relegiozas do Mos (9v.) e Relegiozas do Mosteyro de Sam 
Bento da Ave Maria da cidade do Porto Provizão de Sua Magestade que Deos goarde 
para eu lhe fazer tombo e demarcação dos beins pertencentes ao seu antiguo 
Mosteyro que esteve neste couto de Rio Tinto unido imperpetuum ao do Porto; e 
sendo a dita provizão por mim cumprida, e nomeando para escrivam delle ao que este 
fes e sobscreveo sendo por elle authoada, dipois de haver juramento, e nomeandosse 
louvado e porteyro que também o ouveram, asigney os dias de segundas, quartas, e 
seytas feyras para se fazerem as audencias as partes e deferir aos seos requerimentos, 
e na primeyra audiência que fiz ao dito couto no dia vinte e hum do prezente mes de 
Julho nella pello Reverendo Padre Carlos Manoel Coutinho procurador do tombo me 
foi requerido que supposto lhes havia de fazer citar aos cazeyros, e seos 
comfrontantes pessoalmente tanto para reconheserem huns como para a medição e 
comfrontação os outros, com tudo como poderião haver fora do Reyno tanto cazeyros 
como comfrontantes e também fora desta comarqua e ainda dentro delia reveldes que 
sem embargo das citaçoins pessoaes não cuidassem em vir reconheser, a mayor 
cautella lhe mandasse pa (lOf.) lhe mandasse passar Alvará de Elleitos pello qual se 
fezesse publico que estava dando principio ao dito tombo e por elle citasse e 
chamasse e requereses aos prezentes com o termo de trinta dias, aos auzentes fora da 
comarqua com o de sesenta, e aos de fora do Reyno e America com o de seis mezes na 
forma costumada para virem reconheser e asestir a demarcação e comfrontação com 
cominação de se proceder as suas revelias e dipois não poderem alegar ignorância; e 
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visto por mim seu requerimento lho mandei pasar na forma requerida que com 
effeito se passou que he o prezente pello theor do qual cito chamo e requeyro e hey 
por citadas chamadas e requeridas a todas as pessoas de qualquer qualidade, estado e 
condição que sejão, que tiverem e pessuhirem beins e propriedades pertencentes ao 
antiguo Mosteyro deste couto de Rio Tinto, de que paguem renda ao de São Bento de 
Ave Maria da cidade do Porto e a seus comfrontantes com quem as ditas propriedades 
partirem e comfrontarem para que no termo de trinta dias os moradores neste couto 
e comarqua e os moradores fora da comarqua, no de sesenta dias e os moradores fora 
do Reyno e America no de seis mezes cujo tempo ha de comessar a correr do dia da 
fechação deste. Venham perante mim (lOv.) perante mim per sy ou seus bastantes 
procuradores mostrar e aprezentarem os titullos porque pessuhem as ditas 
propriedades declarar as rendas e mais emcargos que tem e o que delias sam 
obrigados a pagar ao Real Mosteyro de Sam Bento da Ave Maria da cidade do Porto, e os 
emcargos que fora disso tiverem, daremnos a medição para se lançarem em tombo e 
demarcarem reconhecendo o dito Real Mosteyro por seu direito e senhorio; e aos 
comfrontantes das taes propriedades para alegarem as duvidas que tiverem na 
demarcação e medição delias com cominação de que não vindo huns e outros serem 
havidos por citados as suas revellias e suas mulheres, dos que cazados forem para o 
que dito hé como se citados em suas pessoas foram e se proceder as suas revellias na 
factura do tombo medição e demarcação; e tendo que aleguar sobre o referido o facão 
perante mim em minha publica audiência que hey de fazer aos feitos e partes do dito 
tombo nas cazas da minha apozentadoria as segundas, quartas, e seytas feyras de cada 
somana dias não santos; e para que lhe chegue a sua noticia e de quem lha possa dar 
mandey pasar a prezente pello qual outro sim chamo e requeyro a todos os amigos 
vezinhos e parentes dos cazeyros e comfrontantes para que lhe dem parte do 
comtheudo neste Alvará (llf.) neste Alvará, o qual o porteyro do tombo dipois de 
apregoar seu effeito e substancia fechara no lugar mais publico do couto de que dará 
feé ao peé do tresllado delle que fiqua junto nos autos principaes do tombo o que 
cumprirão alias. Dada neste couto de Rio Tinto sob meu signal somente aos vinte e 
dois de Julho de mil e sete centos e sincoenta e dois annos. Deste oitenta reis e eu 
Antonio de Araújo Lopes escrivam do tombo que a escrevy // Saa // 
E não se continha mais em o dito Alvará de Elleitos do que dito he que eu Antonio de 
Araújo Lopes escrivam do tombo dos beins do Real Mosteyro de Sam Bento da Ave 
Maria da cidade do Porto aqui tresllado bem e fielmente do próprio, sem couza que 
duvida faça, o qual com o offecial de justiça comigo abayxo asignado comferi e 
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comsertey e ao próprio que entregey para se fechar em todo e per todo nos 
repostamos. Rio Tinto vinte e dois de Julho de mil e setecentos e sincoenta e dois 
annos e eu Antonio de Araújo Lopes escrivam do tombo que o escrevy asigney e 
comsertey. 

(assinaturas) 
Antonio de Araújo Lopez 
(llv.) Conferido por mim escrivam 
Antonio de Araújo Lopes 
E comigo escrivam e tabeliam 
Manoel da Sylva». 
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Documento n°37 
1756.Fevereiro. 14 - Porto 
Primitiva igreja matriz de Valongo: rendimento concernente ao triénio de 1754-
-1757. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n° 4729, s/ fl. 

«Recebemos dos fructos desta igreja nos annos de mil e setecentos e sincoenta e 
coatro e mil e setecentos e sincoenta e sinco, hum conto e setecentos e setenta e sete 
mil e quinhentos reiz 1:1777$500 

Recebemos dos ditos fructos no anno de mil e setecentos e cincoenta e seiz oito 
centos e secenta mil reiz 860$000.». 
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Documento n°38 
1757.Fevereiro.14 - Porto. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: despesas feitas pelas padroeiras com a 
aquisição de novas alfaias de culto e com as obras da sacristia, casas de residência 
e tulha. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4729, s/ fis. 

«Por hum missal novo pêra a dita igreja coatro mil e duzentos 
n o v e n t a // 4$290 
Por coatro veos, incarnado, roixo, verde e branco, oito centos e 
s e c e n t a // $860 
Por húa estola de damasco branco e outra preta // gratis 
Por húa bolssa de corporaês e três palas novecentos e secenta // $960 
Por duas sobpelizes, huâ alva, huâ toalha, e três sanguinaz e três 
hámitos, huâ mêza de corporaês // tuc[0 esmola 
Por dourar hum calis hum coarto de ouro // 1$200 
Por hum livro pêra o asento dos baptismoz setecentoz e $720 
vinte // 
Por telhado da sanchrestia e jornaes douz mil e trezentoz // 2$300 
Por carreto da telha pêra a dita obra doze vintenz // $240 
Por incadernação de douz missaes velhos dezaceis tostoenz // l$6QQ 
Emportou a despeza que fizemos com esta Igreja doze mil e cento e 
s e t e n t a // 12$170 

Com a Tulha 
Por madeiras, cal, telha, jornaes, impreita e pella micção da parede 
que se pagou ao vezinho da tulha que se fez de novo afundamentez, 
cento e secenta e seis mil e duzentos e oitenta e sinco 
r e i Z // 162$285 
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Com a Rezidencia 
Por madeiras, pregos, ferrage, e da impreita pêra solhar duas salas, 
duas portas, duas janellas e reparo do aydo doz gadoz e mães 
concertoz corenta e coatro mil e sete centoz e 
sincoenta // 47$450». 
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Documento n°39 
1758.Maio.05 - Valongo. 
Auto de reconhecimento de padroado da primitiva igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n° 4646, fis. lf.-3v.. 

«Autos de reconhecimento do Padroado da Parochial Igreja, da freguezia de São 
Mamede de Vallongo, sua Rezidencia, e Passaez, cita na comarca de Pennafiel dezte 
Bizpado do Porto unida inperpetuum ao antigo Mozteyro de São Chrisptovão de Ryo 
Tinto agora unido ao Real Mosteiro das Reverendaz Madrez Relligiozaz de São Bento 
da Ave Maria da cidade do Porto que faz o Reverendo Lecenciado Joaquim de Souza 
Diaz vigário collado da dita Igreja em que sucedeo por titullo de renuncia por 
coadjutoria com justa sucessão. 
Anno do nazcimento de noso Senhor Jezus Crizpto de mil sete centoz sincoenta e 
outo, aoz sinco diaz do mes de Mayo do dito anno, nezta freguezia de São Mamede de 
Vai (lv.) Mamede de Vallongo comarca de Pennafiel dezte Bizpado do Porto, e cazas da 
apozentadoria do Doutor Francisco de Saa Barreto cavalleyro professo na ordem de 
Chrizpto do Dezembargo de Sua Magestade que Deoz goarde, e seu Dezembargador 
doz aggravoz e appellaçoes eiveis na Rellação, e caza da cidade do Porto, e por Provizão 
do mezmo Senhor Juiz do Tombo de todos os bens, Padroados daz Igrejaz, 
propriedadez e mais couzaz pertencentez ao antigo Mozteyro que esteve na 
freguezia e couto de São Chrisptovão de Rio Tinto agora unido imperpetuum ao Real 
Mosteiro daz Reverendaz Madres Relligiozaz de São Bento da Ave Maria da mezma 
cidade. Saúde. Ahy em publica audiência que aos feitos e partez do Tombo fazia elle 
dito Dezembargador apareceo prezente o Reverendo Padre Carllos Manoel Coutinho, 
Procurador baztante do mesmo Tombo, e por elle foi dito que a sua petição e para 
esta audiência em nome de suas constetuintez trazia citado ao Reverendo Lecenciado 
Joaquim de Souza Diaz, vigário collado da Igreja desta dita freguezia de São Mamede 
de Vallongo antigamente unida imperpetuum ao dito antigo Mosteiro de Rio Tinto, 
agora unido (2f.) agora unido ao dito Real Mosteiro de Sam Bento da Ave Maria como 
eu Escrivão daria por fé que fora e que o citava para effeito de declarar porque titullo 
parochiano e pessuia a dita Igreja cazaz da rezidencia, e passaez delia que obrigaçoins 
tinha, e az que lhe heram devidaz, e se tinha duvida em que o Padroado delia seja 
insolliduum do referido Mosteiro, e lhe pertencerem az aprezentaçoins, dizimoz 

98 

http://1758.Maio.05


primisaz e mais fructoz da mesma Igreja e se tinha outro sy duvida a que tudo se 
medice demarcace comfrontace, e lançace em Tombo na forma da dita Provizão, pello 
que requeria a elle Dezembargador Juiz do Tombo o mandace apregoar pello 
Porteyro delle primeira e segunda ves, e não aparecendo per sy nem seu Procurador 
o ouvece per citado para o que dito hé, e a sua revellia debaixo do segundo pregão ser 
lançado das suas declaraçoins e se estão pellaz que o dito Reverendo Procurador em 
nome das suas constetuintes fizece. E logo apareceo prezente o dito Reverendo 
Lecenciado Joaquim de Souza Diaz ao qual elle Dezembargador em sua pessoa ouve 
por citado para todo o referido, e lhe deo o juramento dos Santos Evangelhos em hum 
livro délies (2v.) livro délies em que poz sua mão direita sob cargo do qual lhe 
mandou e encarregou que na verdade lhe fizece az referidaz declaraçoins, e az mais 
comcernentes e necessárias a esta materia para que ficace tudo claro e sem duvida 
alguma; o que jurando assim o prometeo fazer. E logo dice e declarou debaixo do dito 
juramento que na dita Igreja de Sam Mamede de Vallongo sua rezidencia e passaez 
sucedera por titullo de renuncia por coadjutoria com futura sucessão que nelle fizera 
o Reverendo Manoel de Souza Diaz, seu irmão já fallescido de que impetrava Bulias do 
Santissimo Padre Benedicto decimo quarto, em vigor daz quais e mando Appostollico 
da capienda possessione parochiava a dita Igreja, e eztava de posse pacifica delia sua 
rezidencia, e passaez, e direitos parochiaes que lhe competião como do dito mandado 
que aprezentava a elle Dezembargador conztava, que o dito Reverendo Procurador 
requereo a elle Dezembargador que para milhor clareza dezte reconhecimento o 
mandace aqui copiar por mim Escrivão, o que asim ouve por bem, cujo theor de 
verbo ad'verbum he o seguinte: 
Mandado (3f.) Mandado 
O Doutor Manoel Barboza de Albuquerque, Chantre na Santa Sé Cathedral desta 
cidade do Porto Juiz Sinodal dezte mesmo Bispado, e do Arcebispado de Braga, e 
Executor Appostollico do negocio de que neste ao diante se fará menção. Saúde. A 
todaz az pessoaz e Justiçaz assim eccleziasticas como sicullarez, clérigos de Mica e de 
ordenz Sacraz pessoaz das menores, Notários Appostollicoz doz aprovadoz na forma 
do Sagrado Concillio Tridentino, e Ezcrivaens, Taballiaens publicoz, e de nottas, e 
outroz quaisquer offeciais de Justiça assim ecleziastica como secullar desta cidade e 
Bispado do Porto como de outra qualquer parte deste Reyno e Senhorioz de Portugal 
a todoz em geral e a cada hum em particullar e em expecial aquelles a quem adonde e 
perante quem e a cada hum doz quais aprezente minha e mais verdadeiramente carta 
e mandado de capienda possessione dado e paçado a requerimento de parte que o 
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pedio e requereo virem em forma será elle aprezentado a sua satisfação se pedir 
requerer por qual quer forma modo via maneira ou razão que seja indo por mim a 
(3v.) por mim asignado e sellado com o meu Sinete Appostollico ou sem elle ex causa, 
saúde e pax para todo sempre em Jezus Chrispto nosso Senhor Salvador que de 
todoz he verdadeiro Remédio, e Salvação das Almaz; Faço saber que ante mim se 
tractarão e finalmente forão sentenciados huns autoz de asseitação de Bulias em forma 
gratioza da Reytoria de Sam Mamede de Vallongo da comarca de Pennafiel deste 
Bispado do Porto, ordennadoz e processadoz a favor do Reverendo Lecenciado 
Joaquim de Souza Diaz da mesma freguezia tudo sobre cauza e por razão do que ao 
diante se dira e faz a menção». 

100 



Documento n°40 
1758.Maio.08 - Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: avaliação da côngrua do pároco Joaquim de 
Sousa Dias. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4646, fis. 13f.-15f.. 

«E outro sy dice elle dito Reverendo Reconhecente que este hera o ligitimo titullo 
porque parochiava a dita Igreja da qual e das suaz cazaz da rezidencia, e passais estava 
de posse manca e pacifica sem contradição de pessoa alguma, e que ellas (13v.) e que 
ellaz reverendas madres Donna Abbadeça, e maiz Relligiozaz do Real Mosteyro de São 
Bento da Ave Maria da cidade do Porto persebião todos os dizimoz premiças e mais 
fructos da referida Igreja e freguezia com obrigação de darem como com effeyto 
pagão a elle Reverendo Reconhecente de côngrua em cada hum anno por parochiar a 
mezma Igreja treze mil reis em dinheiro, e outenta alqueirez de pão de segunda 
tezssado posto, e pago tudo na sua rezidencia pello Rendeiro da dita freguezia, e a 
ordem dellaz ditaz Relligiozaz, alem de que tem maiz e perssebe elle dito Reverendo 
Reconhecente todos os direytos parochiais benezes e offertas tocantes ao pê do altar 
da sobredita Igreja, e cappellaz suaz filiais e pupolares, como são a saber a do Senhor 
dos Pasoz, a de Nosa Senhora daz Nevez, a de Nosa Senhora da Hora, a de Nosa 
Senhora das Chanz, a de Santa Juzta, e a de São Bartolomeu estaz três com alguns 
sobreyros junto a ellas de que elle Reverendo Reconhecente também tem o uzo e 
fructo, e na mesma forma tem o uzo e fructo daz ditaz cazaz da rezidencia e passaez 
de que não paga Dizimoz tudo (14f.) tudo na forma do antigo uzo e costume e posse 
em que elle Reverendo Reconhecente se acha per sy e seus antecessorez. 
E maiz dice e declarou que az ditaz Relligiozaz são obrigadaz a todos os reparoz da 
Cappella, e Altar mór com seu Retabollo, Arco cruzeiro, e Sanchriztia da dita Igreja, Pia 
batismal, e syno delia, e de todaz as cazas da dita rezidencia, que tudo he seu, e a fazer 
tudo de novo a ruinandoce, que o maiz corpo da referida Igreja cordas do syno, 
Sacrário, o azeite da alampeda do Santissimo Sacramento, e Adro, hé tudo da obrigação 
doz Freguezez, que suppozto estez fizerão a dita Tribuna sy volluntariamente, 
quando haverão outo annoz pouco mais ou menoz, que ellaz Rellegiozaz á sua custa 
mandarão emendar e comcertar o dito Retatollo, e da mesma sorte são obrigadaz ellaz 
ditaz Relligiozas a toda a fabrica, e paramentoz da sobredita Igreja, e a darem como dão 
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duaz bellas, e duaz tochas para alumiarem a todaz as Miçaz comventuaiz e a 
ad'menistraçao de todoz oz Sacramentoz dentro e fora da referida Igreja exceto o do 
Baptizmo para o que oz ditoz Freguezes são obrigadoz a dar sera, (14v.) sera, asim 
como também são obrigadoz a toda a Fabrica, e paramentos do servisso daz suaz 
comfrariaz e mais tem ellaz ditaz Relligiozaz a obrigação de dar a procuração e todo o 
necessário aoz Reverendoz Vezitadorez, quando vão vezitar a dita Igreja, e que nezta 
forma e com todaz az referidaz obrigaçoins da sua parte, e seus Freguezes, e delias 
Relligiozas, que declarado tinha, dice elle Reverendo Reconhecente reconhecia como 
com effeyto reconhece a Reverenda Madre Donna Abbadeça e maiz relligiozas do 
predito Mosteiro por padroeyro insollidum da dita Igreja e seu beneficio com sua 
fabrica, cazaz da rezidencia e passaez, que como tal lhe pertencia a aprezentação delia 
em todo o tempo e por qualquer modo que vague pella antiga união imperpetuum 
delia ao antigo Mosteyro de São Chrisptovão de Ryo Tinto ao prezente unido ao 
referido Mosteyro de São Bento da Ave Maria, e não duvidava de que se inventariace e 
descrevece toda a dita fabrica, e se medice e comfrontace a dita Igreja e Adro, cazaz da 
rezidencia e seus passaez e se lançace tudo em Tombo como couza propria do mesmo 
Mosteyro para (15f.) Mosteiro para cujo effeito dice elle Reverendo Reconhecente se 
louvara pella sua parte em Domingoz Carvalho Louvado do mesmo Tombo, e declarou 
oz comfrontantez que elle Dezembargador mandou se citacem para serem prezentez 
a dita medição, comfrontação, e vedoria com pena de em tudo se proceder as suas 
revelias, e de tudo mandou fazer ezte auto que com elle assignarão oz Reverendoz 
Reconhecente, e Procurador, sendo Teztemunhaz prezentes que também asignarão 
oz Reverendoz Padres Antonio de Souza Dias da Rua Velha, e José Ribeyro daz Neves 
do Terreyro da Senhora daz Neves tudo dezta freguezia e eu Antonio Carneyro 
Franco Ezcrivão do Tombo a ezcrevy e asigney. 

(assinaturas) 
Francisco de Saa Barreto 
Antonio Carneyro Franco 

O Reitor Joachim de Souza Dias 
O Padre José Ribeyro das Neves 
O Padre Antonio de Souza Dias 
O Padre Carlos Manoel Coutinho». 
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Documento n°41 
1758.Maio.08 - Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: medição do edifício, casas de residência e 
passais. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4646, ils. 15v.-22v.. 

«Aoz outo diaz do mes de Mayo de mil sete centoz sincoenta e outo annoz nesta Igreja 
de São Mamede de Vallongo, aonde vindo o Dezembargador Francisco de Saa Barreto 
Juiz do Tombo, comigo Escrivão, o Reverendo Procurador, e Louvado delle para 
effeito de medir, comfrontar, e lansar em Tombo a dita Igreja, sua Sanchristia, e Adro, 
e cazaz da Rezidencia e Passaez a ella pertencentez, e descrever todoz oz paramentoz, 
e tudo o maiz tocante á fabrica da mesma Igreja ahy pello dito Reverendo Procurador 
foy dito que para o dia de hoje estavão citadoz oz comfrontantez doz ditoz passaez, e 
cazas da rezidencia para serem prezentez a ezta medição, comfrontação, e vedoria 
com pena de em tudo se proceder ás suas revelliaz como daria por sua fe Manoel 
Fernandes Porteyro do dito Tombo, e eu Escrivão que fomoz os que os citamoz (16f.) 
os citamos e e herão a saber Leandro Alves, e sua mulher do largo, Biatris Diaz Alão 
viuva, o Padre Manoel Francisco Cerilho, Antonio Francisco, Antonio de Souza Sova 
Antonio Pereira e suas mulheres todoz do Escoural, Manoel João Gabriel e Manoel da 
Fonceca Loreiro, Manoel Marquez de Payva, e suas mulheres Anna Gonçalves a 
morena com marido auzente todos da Rua nova, Jozé Gonçalves Galhete, e sua 
mulher de junto ao Adro, Antonio Duarte Baltezar e sua mulher da Rua velha, Vicente 
João e sua mulher de Ponte Carvalha, o Padre Vicente da Rocha da Ferraria tudo dezta 
dita freguezia, Domingos da Sylva Carneiro e sua mulher da freguezia de Monte 
Cordova e o Reverendo Simão Duarte de Oliveyra Cura da Igreja de Santo Ildeffonço, 
extramuros da cidade do Porto, e asim requeria elle Reverendo Procurador a elle 
Dezembargador os mandace apregoar e proceder na dita medicam comfrontação e 
vedoria na forma do estillo, o que por elle visto em forma do do referido e de como os 
sobreditos forão citados os mandou apregoar pello mesmo Porteiro que os apre (16v.) 
que os apregoou, e deo sua fe que elles não aparecião nem outrem por ellos pello que 
as suas revellias os ouve por citados para o que dito he, e debaixo do segundo pregão 
que mais/lhe mandou dar as suas mesmas revellias digo/lhe mandou dar as suas 
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mesmas revellias mandou se procedece na dita medição, comfrontação, e vedoria 
prezente o Reconhecente pella maneyra seguinte. 
Primeyramente a Capella mor da Igreja com o titullo de Sam Mamede de Vallongo 
forrada e apainellada de madeira de castanho em preto com huma fresta grande pella 
parte do sul, seu Altar mor com frontal, de madeira de talha dourada, o Sacrário com a 
porta também de talha dourada sobre a banqueta do dito Altar que também he 
dourada, e de talha, hum Retabollo e Tribuna tudo de talha engesada com a Imagem 
de Sam Mamede de vulto no trono, e duas Imagens mais, também de vulto no dito 
Retabollo huma de Sam Francysco da parte da Eppistolla, e outra de Sam Pedro da do 
Evangelho, e o Arco cruzeiro da dita Cappella mor goarnecido (17f.) goarnecido de 
talha dourada que sendo medida tem de comprido do Nascento ao Poente nove varaz 
e meyo palmo, e de largo do Norte ao Sul pello Nascente seis varaz e douz palmoz, e 
pello poente outraz seis varaz e douz palmos, e comfronta do Nazcente com o corpo 
da mesma Igreja, do Poente com as cazaz da Rezidencia delia, do Norte com a 
Sanchristia , e do sul com o adro. 

E tem huma Sanchristia pertença da dita Igreja forrada de castanho em preto com 
huma piquena frezte pella parte do Norte e huma porta da sua servintia pello Poente, 
e outra delia para a cappella mor pello sul, e hum esguiche de agoa de lavatório, pella 
mesma parte do Norte, emvotido na parede que tem de comprido do Nazcente ao 
Poente seiz varas e meya menoz hua mão traveça, e de largo do Norte ao Sul pello 
Nascente quatro varas e meya menoz meyo palmo, e pello Poente o mesmo, e 
comfronta do Nazcente com outra Sanchristia da comfraria das Almaz do Poente e 
Norte com o Adro (17v.) com o Adro da Igreja, e do Sul com a cappella mor delia. 
E tem o corpo da dita Igreja forrado de castanho, e emgessado com huma porta 
principal pello Nascente e duas travessaz pelo Norte das quaiz he húa pela Sanchristia 
da comfraria das Almas huma freste pello mesmo Norte, e duaz pello Sul, e seu coro, 
dous Altares coletraes emcostados ao Arco cruzeiro com retabollos dóceis, e 
banquetaz de talha, dourada e frontaiz de madeira pintados, hum délies da parte da 
Eppistolla de Nossa Senhora do Rozario que tem no Alto do dito Altar, e outra de 
menos vulto em hum nixo sobre a banqueta; E outro da parte do Evangelho do 
Senhor Jesuz Crucificado, mais dous altarez colletrais por bandaz da mezma Igreja 
hum déliez da parte da Eppistolla com a Invocação do Altar das Almas, e com hum 
quadro das Almas do Purgatório de vulto elevantado em madeyra, e Nossa Senhora da 
Purificação no Alto do dito Altar o Menino Jesuz em hum nixo da parte da Eppistolla, e 
da Evang. (18f.) e da do Evangelho Santa Apollonia Imagens todas de vulto, tem seu 
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frontal, e banqueta de madeira e talha dourada asim como o Retabollo do dito Altar 
que he emvotido na parede, e outro da parte do Evangelho com o titullo de Santo 
Antonio, e com retabollo banqueta e frontal de talha dourada que tem a Imagem de 
Santo Antonio no alto e no meyo as da Senhora Santa Anna, Nossa Senhora e o 
Menino, da parte da Eppistolla São Roque e São Bartollomeu, e da do Evangelho Santa 
Justa, e Santa Rofina Imagens todas de vulto, e tem a dita Igreja o seu Púlpito com 
escadaz de pedra e grades de pau da parte do Evangelho, e da mezma parte junto a 
porta principal a sua Pia Batismal, com grades de paó, e hum almarinho dos Santos 
Óleos, e tem de comprido do Nascente ao Poente dezanove varaz e meya e de largo do 
Norte ao Sul pello Nazcente e fronteyra outo varaz/ menos meyo palmo digo/ menoz 
dous palmos e pella do Poente o mesmo e comfronta do Nascente e Norte e Sul com 
o Adro da mesma Igreja/, e do Poente com a rezidencia délie e do poente digo/ e do 
poente com a cappe. (18v.) com a cappella mor da Igreja. 

E tem o Adro da dita Igreja murado de louza com três sobreiroz, e duaz oliveyraz 
pello Norte, e outra oliveyra pello Sul, e pello Nazcente, hum carvalho que tem de 
comprido do Nascente, ao Poente cincoenta e seis varas e de largo do Norte ao Sul na 
cabeça e Nascente dezaceis varas e dous palmos, e na do Poente aonde foi chave para o 
Norte quatorze varas e três quartos, e mais adiante no fim do Adro e cabeça do 
mesmo Poente/ sete varas e meya digo/ sete varas em cujaz mediçoins se 
comprehende a cappellamor, e Igreja e Sanchrystia ja medidas tem o dito Adro uma 
caza terria pello Sul chamada a caza da Morte que serve da fabrica da confraria do 
Senhor huma Sanchristia com sua caza de sobrado pella parte do Norte da referida 
Igreja pertenças da comfraria das Almas, e a cappella do Senhor dos Pasoz com sua 
sanchristia, e caza de sobrado da sua fabrica pello Poente cuja capella, sanchriztia, e 
caza senão mediram por não serem pertenças do Padroado delias Relligiozaz, e 
comfronta o dito Adro pello Nascente com o cam.(19f.) com o caminho da referida 
Igreja e Estrada publica para o Porto do Poente a dita capella do Senhor dos Pasoz, e a 
servintia da Rezidencia do Reverendo Reconhecente, do Norte a mesma Estrada e dita 
capella, e do Sul com as cazas da mesma Rezidencia, e terras do Passal da sobredita 
Igreja. 

E tem hum assento de cazas da rezidencia da Igreja que são de sobrado, e tilhadaz em 
hum andar que corre do Nascente para o Poente com duaz servintias por escadaz de 
pedra, e varandaz huma pello Norte e outra pello Sul, e suas lojeas com hum emxido 
pello Sul e pello Poente seus palheiros, e Aydos de gado devedido tudo por paredez, 
que tem de comprido do Nascento ao Poente trinta e huma varaz e meya, e de largo 
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do Norte ao Sul pello Nascente dés varaz, e pello Poente trinta e huma varas em que 
se comprehende a servintia daz ditas cazas por hum portai fronho pello Norte e chega 
a dita medição the o cunhal da cappella do Senhor dos Pasos pelo mesmo Norte 
principiada da cancella da eyra, e da servintia dos passaez e tem uma latada no dito 
emxido (19v.) emxido, e comfronta do Nascente com a Cappellamor, e Adro da Igreja, 
do Poente Liandro Alvez com terra que se dis ser dizima de Deos, do Norte com o 
Adro da dita Igreja, e estrada publica para o Porto, aonde acaba a dita servintia, e do Sul 
a cozinha da referida Rezidencia, e terras do Pasal da mesma Igreja. 
E tem hum campo chamada da Porta lavradio e huma caza que serve de cozinha hum 
posso, hum limoeiro, e maiz arvores de fructo com huma latada junto a mesma 
cozinha tudo pello Norte devedido tudo sobre sy por paredes que tem de comprido 
do Nascente ao Poente trinta e sete varas e de largo do Norte ao Sul no meyo trinta e 
sinco varas, levara de semiadura hum alqueire e meyo de senteyo, e comfronta do 
Nascente com o campo chamado da morte pertença do dito pasal, do Poente a 
servintia dos mesmos passaes do Norte o emxido supra referido, e Adro da dita Igreja, 
e do Sul a dita servintia e o dito campo da morte. 
E tem hum campo chamado (20f.) chamado da Eyra que tem lagiada e circuitada de 
louza com seu coberto pello Norte terra lavradia devedidio em duas sortes por hum 
valho com arvores de vinho pello Nascente, Norte e Sul, e todo elle devedido sobre sy 
por paredes que tem de comprido do Norte ao Sul cento e outo varaz e de largo do 
Nazcente ao Poente na cabeça do Norte trinta e sete varaz e na do Sul nove varaz 
donde para diante dispede em agudo levara de semiadura sinco alqueirez de senteio, e 
comfronta do Nazcente com campo do Lameyro pertença dos mesmos passaez, do 
Poente Leandro Alvez, Biatriz Diaz Alão, viuva, Antonio Francisco, Antonio de Souza 
Sova e Antonio Pereyra, terraz que se dis serem todas dizimas a Deos, do Norte o 
emxido supra referido, hum palheiro, e a serventia dos ditos passaez, e do Sul huma 
quelha e o mesmo campo do Lameiro. 
E tem o dito campo do Lameiro lavradio com arvores de vinho pello Nascente e Norte 
devedido por paredes e valhos que tem de comprido do Norte ao Sul noventa e seis 
varas e de largo do Nazcento ao Poente e pello Norte (20v.) pello Norte quarenta e 
huma varaz e pello Sul quatro varaz donde para diante acaba em agudo, levara de 
semiadura quatro alqueires de senteyo, e comfronta do Nazcente com o Ribeiro 
chamado da Igreja, do Poente com o campo da Eyra ja medido, do Norte o caminho, e 
servintia dos passaez, e do sul o dito Ribeyro, e a mesma quelha. 
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E tem um campo chamado da morte lavradio com arvores de vinho pello Sul, e huma 
oliveyra pello Norte devedido por paredez que tem de comprido do Norte ao Sul 
quarenta varaz e de largo do Nazcente ao Poente no meyo trinta e nove varas menoz 
hum palmo, levara de simiadura dous alqueires e meyo de senteyo, e comfronta do 
Nascente com terraz de Joze Gonçalves Galhete, e o Padre Vicente da Rocha foreiraz 
ao Reguengo da Maya do Poente o campo da Porta ja medido, do Norte o mesmo 
campo, o Adro da Igreja, e casa da morte, e do Sul o campo da Fonte da Rega pertença 
dos mesmos Pasaez. 

E tem o dito campo da Fonte (21f.) da Fonte da Rega lavradio com arvores de vinho 
pello Nazcente e Poente devedido por paredez que tem de comprido do Nascente ao 
Poente secenta varas e de largo do Norte ao Sul pello Nascente quatorze varas, e pello 
Poente onze varas. Levara de simiadura dous alqueirez de senteio, e comfronta do 
Nascente com terra de Manoel João Grabiel foreira ao Reguengo da Maya, do Poente o 
caminho da servintia dos Passaes, do Norte o campo da morte e terras de Anna 
Gonçalves a morena, e o dito Padre Vicente da Rocha foreiras do mesmo Reguengo e 
do Sul o mesmo caminho e dito Ribeiro da Igreja. 

E tem hum campo chamado debaixo lavradio devedido sobre sy por paredes pello 
Nazcente com arvores de vinho pello Nazcente, e Norte, e delle para o Poente corre 
huma grande bouça de matto com sobreyros e mais arvores também devedida sobre 
sy por paredes, e maiz terra lavradia chamada o campo novo devedido também por 
paredes que sendo tudo medido tem de comprido do Nazcente ao (21v.) do Nazcente 
ao Poente duzentas varaz, e de largo do Norte ao Sul na cabeça do Nascente trinta e 
cinco varaz, na do Poente doze varas e dahi para diante dispede em agudo, e no meyo 
aonde se dévide o lautadio de terra de mato setenta e seiz varas e meya, levara de 
semiadura todo o lavradio sete alqueirez, e meyo de senteio, e comfronta do Nazcente 
com o caminho e Muinho e Eyra, e terra de Vicente João e Poente o valdio, e Ribeyro 
da Igreja, do Norte o mesmo Ribeyro, e do Sul Manoel da Fonceca Loreiro, e 
Domingos da Sylva Carneiro, e Manoel Marquez de Payva terras que se dis serem 
todas Dizimas a Deos. 

E tem para az terraz dos ditos Passaez todaz az agoaz de regar e limar insollidum do 
Ribeyro da Igreja e fonte chamada do clérigo, e de huma mina que o Reverendo 
Reconhecente fes abrir no monte pella parte do sul do dito Ribeyro e vem pella 
superfície da terra meterse nelle e assim como todas as agoas vertentes do monte do 
mezmo ribeyro que nelle se ajuntam (22f.) se ajuntão, e delle se levantão e passão a 
ser guiadaz por hum rego que sendo medido juntamente com o dito Ribeyro tem 
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tudo de comprido da Nazcente ao Poente the a entrada dos ditoz Passaez cento e 
outenta varas e de largo do Norte ao Sul, e na direytura de humaz prezas da servidão 
das mezmaz agoas que esta no monte doze varas, e a servidão da agoa da dita mina 
tem de comprido do Norte ao Sul sincoenta varaz, tudo na forma da posce em que o 
dito Reverendo Reconhecente se acha per sy, e seuz antecessores, e como consta do 
Tombo antigo no Reconhecimento que fez o Reverendo Chrisptovão Diaz do Padroado 
da mesma Igreja, vigário que delia hera, que o Reverendo Procurador do Tombo 
aprezentou neste auto cujo reconhecimento se acha a folhaz huma do dito Tombo e 
mostra ser feito em primeyro de Junho de mil quinhentos e novente e trez, e 
comfronta o dito Rego e Ribeyro com terra doz ditos Passaez, do Poente o valdio, do 
Norte com terraz doz Reverendoz Padrez Manoel Francizco Cerillio e Simão Duarte 
de Oliveira, e Ant. (22v.) de Oliveyra, e Antonio Duarte Barboza que se dis serem 
dizimas a Deoz, e do Sul na parte que toca ao dito Rego hum lameyro dizima a Deoz, e 
Património do Reverendo Padre Antonio de Souza Diaz, e na parte que corresponde 
ao dito Ribeiro com terras do mesmo Reverendo Padre Simão Duarte de Oliveira 
também dizima a Deoz, e o valdio. 

E tem ele Reverendo Reconhecente a faculdade e posse de mandar rossar e pastar 
com seuz gadoz no monte do dito Ribeiro da Igreja. 
E tem os ditos Pasaez e terraz suaz entradaz, e saidaz serventiaz novaz e antigaz e 
tudo o maiz que por direyto lhe pertence tudo de monte e fonte roto e por romper». 
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Documento n°42 
1758.Maio.08 - Valongo. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: inventário da fábrica das padroeiras. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4646, fis. 22v.-25f.. 

«E logo elle Reverendo Reconhecente deo a dezcrever toda a fabrica e paramentoz da 
dita igreja e são oz que nella se acharão e sua Sanchriztia os seguintez 
Primeira (23f.) Primeyramente hum caixão de castanho com trez andares de 
gabetoins de almofadaz que se acha na Sanchriztia, e serve de goarda dos paramentoz, 
e hum almarinho continuado nelle da goarda doz calicez. 
Huma veztimenta de damasco vermelho com estolla e manipollo em bom uzo, outra 
dita de damazco branco com estolla e manipollo em meyo uzo, outra dita de damasco 
vermelho com sebastoz de droga de Iam verde e muito velha e sem estolla, nem 
manipollo, outra dita de ceda vermelha com ramos brancoz, com renda de ouro 
suppozto muito velha e desaparelhada, maiz duaz ditaz de camellão roxo, lavrado 
goarnecidaz de gallão de fita cor de ouro, ambaz aparelhadaz e em bom uzo, outra dita 
também roxa de droga muito velha, e dezaparelhada, outra dita de camellão lavradores 
e goarnecida de gallão de fita cor de ouro e aparelhada. 
Trez alvaz de pano de linho goarnecidaz de renda, trez amitoz, e trez cordoins. 
Hum (23v.) hum callix com sua patena toda de prata, cum bolsa de corporaez 
vermelha, trez roxaz, duas verdez e trez brancaz todas de ceda velhaz, três veos 
vermelhoz, douz roxoz, douz verdez, e trez brancoz todoz de tafetá ja velhoz, duas 
palias vermelhaz, três roxaz e duas brancaz cobertas de ceda todaz, e velhaz, trez 
mezaz de corporaes, e seiz sanguinhoz. 
Huma capa de aspergez de damazquilho preto goarnecida de gallão de fita cor de ouro, 
huma toalha do lavatório, outra dita da meza da comunhão, duaz sobrepellirez, trez 
missaez dous velhoz, e hum em bom uzo, huma estante de altar mor e duas toalhas 
délie, trez parez de galhetaz, huma caldeira com seu esopo tudo de estanho, huma 
companhia, huma crux de latão com hum crucefixo de levar a santa unção aos 
infermos, huma cadeira parochial vermelha liza goanecida de pregaria grande, hum 
comfesionario levadiço, e fixado, que oz maiz da Igreja são da obrigação dos 
Freguezez, a Pia Batizmal com sua coberta e gradada, e ambollaz (24f.) e ambollaz dos 
santos óleos e o syno. 
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Huma Constetuição do Bispado em pergaminho, o livro dos Batizados, cazados, digo 
dos asentos dos batizados, cazados e defuntos; outro livro das Vezitaçoinz, hum Ritoal 
Romano, hum Batisterio, huns ferros de hostiaz, e hum ferro de particullaz. 
E declarou elle Reverendo Reconhecente que antigamente havia na capella mor da 
dita Igreja huma alampeda de lotão delias Relligiozas que tinhão a obrigação de dar o 
Azeite para elle para alumiar a todaz az Micas comventuais, e festa do Padroeiro que 
ao prezente não tinhão, e a que agora se acha na dita cappella mor de prata he da 
comfraria do Santíssimo Sacramento, cuja fabrica e paramentos se entregarão a elle 
dito Reverendo Reconhecente que de como os recebeo asignou também no fim deste 
reconhecimento. 
E feita asim a dita appegação medição e vedoria da dita Igreja Rezidencia e Pasaez e 
discripção da dita fabrica e paramentos dice elle Rev. (24v.) disse elle Reverendo 
Reconhecente não tinha mais que dar a este reconhecimento que o Reverendo 
Procurador do Tombo dice aseitava salvo todo o prejuízo de suaz constetuintes e de 
terseiro pello qual protestava, e nesta forma ouve elle Dezembargador por acabado, e 
mandou fazer este termo que com elle asignarão os Reverendos Reconhecente, e 
Procurador, e Louvado sendo Testemunhas prezentes os Reverendo Antonio de 
Souza Diaz da Rua velha, e Joze Ribeyro das Neves do Terreyro da Senhora das Neves 
tudo desta freguezia, e na mesma forma asignou o Reverendo Reconhecente de como 
recebeo o seu titullo, e outro sy mandou que estes autos se lhe fizecem comcluzoz 
para oz julgar por sua sentença, e eu Antonio Carneyro Franco, Escrivão do Tombo o 
escrevy e asigney. 

(assinaturas) 
Francisco de Saa Barreto 
Antonio Carneiro Franco 

O Reitor Joachim de Souza Diaz 
O Padre Joze Ribeyro das Neves 
O Padre Antonio de Sousa Diaz 
O Louvado Domingues + Carvalho 
(25f.) O Padre Carlos Manoel Moutinho. 

Concluzos para julgar por sentença os autos de reconhecimento, medição e 
comfrontação retro.». 
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Documento n°43 
1763.Fevereiro.21 - Porto. 
Primitiva igreja matriz de Valongo: despesas efectuadas pelas padroeiras. 
B.N.L., Reservados, COD. 8394, s/fls. 

« Dispendemos de concerto da Sachristia, mil, oito centos, e cincoenta 
reis// 1$850 
De concerto da tulha, quinhentos reis// $500 
De huas galhetas novas seis centos reis// $600 
Importou a despeza desta Igreja, alem de húa Meza de Corporaes, dous 
Amitos, três cordões, e cinco sanguinhos, que para ella demos, dous mil, 
nove centos, e cincoenta reis// 2$950». 
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Documento n°44 
1775.Abril.08 - Porto. 
Gastos efectuados pelas padroeiras no triénio de 1772-1775. 
B.N.L., Reservados, COD. 8433, s/fls. 

«Dispendemos em reformar o sino da Igreja, que quebrou. Vinte e oito 
mil setecentoz e trinta reis 28$730 
Dispendemos em concertar o Baptistério, solhar, forrar e pintar. Cinco 
mil setecentoz, e quarenta reiz 5$740 
Dispendemos em hum par de galhetas. Quinhentos e trinta reis $530 
Dispendemos em três véos de Cálices. Setecentos, e setenta reis $770 
Dispendemos em hum livro para os assentos dos Baptizados, Cazamentos 
e Mortos, e na Rubrica délie. Mil, e quinhentoz e vinte reis 1$520 
Dispendemos em concertar os telhados da Capella Mór, e Cazas da 
Rezidencia. Dezanove mil, e duzentoz, e quarenta reis 19$240». 
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Documento n°45 
1778.Abril.24 - Porto. 
Gastos efectuados pelas padroeiras no triénio de 1775-1778. 
B.N.L., Reservados, COD. 8431, fis. 40f.-41f.. 

«Dispendemos com o custo de hûa Estolla de damasco branco, e roixo. 
Três mil e seiscentos reis 3$600 
Dispendemos com o custo de dois pares de galhetas de estanho. Mil, e 
duzentos reiz 1$200 

Dispendemos com o concerto do Baptistério. Seiscentos reiz $600 
Dispendemos com o custo de huns castiçães de bronze, novos. Mil e 
cincoenta reis 1$050 
Dispendemos com o custo de hum Ritual. Quatrocentos, e oitenta $480 
reis 
(40v.) Dispendemos com o custo de huas vidraças para a capella Mór da 
dita Igreja. Seis mil reis 6$000 
Dispendemos com o custo de huas Sacras para o Altar Mór seiscentoz e 
setenta reiz $670 
Dispendemos com o custo de hûa vestimenta de damasco branco. Seis 
mil, quatrocentos, e noventa reis 6$490 
Dispendemos com o custo de hum livro para os Assentos. Quatrocentos e 
oitenta reis $480 
Dispendemos com o conserto do nosso Celleiro. Très mil e dés reis 3$010 
(41f.) Dispendemos com o custo de hûa Cozinha nova, e mais obras que 
mandamos fazer nas Cazas da Rezidencia. Noventa, e quatro mil 
trezentoz e oitenta reis 94$380 
Demos mais para a dita Igreja hûa Alva, hum Cordão, seis Sanguinhos, 
hûa toalha de Comunhão, e duas toalhas de mãos». 
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Documento n°46 
1781.Maio.23 - Porto. 
Despesas efectuadas pelas padroeiras no triénio de 1778-1781. 
B.N.L., Reservados, COD. 8432, fis. 35f.-36f.. 

«Dispendemos com hûa Imagem de Santo Christo. Mil e duzentos 
r e i s 1$200 
Dispendemos com o custo de hûa Estola de Parochiar. Três mil e cem reis 3$ 100 
(35v.) Dispendemos com o custo de hûa vestimenta de damasco verde, e 
de outra de damasco preto, e de hûa capa de Asperges de damasco branco. 
Trinta e hum mil cento e quinze reis 31$115 
Dispendemos com o custo de hum véo de hombros de damasco branco 
com galão. Cinco mil novecentos e sessenta reis 5$960 
Dispendemos com o custo de hûa umbrela de damasco branco. Onze mil 
e cincoenta reis 11$050 
Dispendemos com o custo de hum vazo de estanho novo, e com o 
concerto da caldeira da Agoabenta. Mil e seiscentos reis 1$600 
Dispendemos com o custo de três véos de calise, e quatro cordões de 
Alvas. Mil seiscentos e oitenta reis 1$680 
(36f.) Dispendemos com o custo de hûa chave nova para o Sacrário, e fita 
para a mesma, e com o concerto da fechadura. Quatro mil cento, e sesenta 
r e i s 4$160 
Dispendemos com o custo da obra dos taburnos da Igreja, e das portas, e 
outra mais das Cazas da Rezidencia. Trinta e quatro mil trezentos e 
quarenta reis , 34$340 

Dispendemos com o custo da obra de hum sino novo. Quarenta e dous 
mil quatrocentos e noventa reis 42$490 
Dispendemos com as Despesas da Visita. Vinte e nove mil setecentos e 
sessenta reis 29$760 
Demos para a dita Igreja duas Alvaz, duas Sobrepelizes, três Amitos, 
quatro Marusterges, e quatro Sanguinuos.». 
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Documento n°47 
1781.Junho.28 - Porto. 
Pedido de provisão régia efectuado pelos moradores de Valongo, a fim de se 
proceder às obras de construção da nova igreja matriz de Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fl. 2f.. 

«Senhora 
Dizem os Moradores do lugar de Vallongo, termo da cidade do Porto, que a Igreija da 
sua freguezia alem de ser muito pequena, e se não poderem acommodar dentro nella 
os Parochianos, ouvindo Missa muito povo de fora delia, sem a attenção devida a tão 
alto Sacramento, também se acha em deplorável estado arruinada, e antiga não só nas 
paredes, madeiras, Tribuna, e sepulturas, mas geralmente não tem couza nenhúa em 
termos de fazerse nella os officios Divinos, e faszendo os Supplicantes cabido 
assentarão uniformemente fazerse hum templo novo com capacidade para nelle 
caberem todos os freguezes nas funçoens do Santuário, porem como se acha o dito 
povo alcançado, e muito pobre, pelo que não pode concurrer com a despeza, entre si 
pactuarão os Supplicantes requerer a Vossa Magestade Provizão, em que lhes fassa a 
graça de poder lançar hum real em cada quartilho de vinho, e de azeite, e em cada 
arrátel de carne pelo espaço conveniente a tam pia, e necessária obra pelo que pedem 
a Vossa Magestade conceder aos Supplicantes Provizão para lançarse o dito tributo na 
forma exposta». 
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Documento n°48 
1781.Junho.28 - Lisboa. 
Carta régia endereçada ao provedor da comarca do Porto decretando uma vistoria à 
primitiva igreja matriz de Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fl. 2v.. 

«Dona Maria por graça de Deos Rainha de Portugal e dos Algarves daquem e dalém 
Mar, em Africa Senhora da Guine. Saúde. Mando a vós Provedor da commarca do 
Porto que vós informeis do contheudo na petição atras escripta dos Moradores do 
lugar de Vallongo na confermedade do despacho retro a mesma carta me cerrara esta 
A Rainha Nossa Senhora mando a pellos menistros a outros abaixo assinados. 
Vasconcellos e Juis Dezembargador do Paço. Andre Antonio de Almeida a fes em 
Lisboa a vinte e oito de Junho de mil setecentos e oitenta e hum. 

(assinaturas) 

Gonçallo Jozé da Costa de Sotto Maior a fis iscrever. 
João de Oliveira Leite de Barros 
Antonio Cardozo Seara». 
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Documento n°49 
1781.Julho.28 - Porto. 
Acta de vereação concernente ao pedido de provizão efectuada pelos moradores de 
Valongo. 
A.N.T.T., Dezembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fl. 6f.,v.. 

«Custodio Ferreira Carneiro de Vasconcellos cidadão desta cidade, e Escrivão declarado 
da camará delia por sua Magestade Fedelissima, que Deos guarde. Saúde. Faço certo 
em como na Vereação de vinte e oito de Julho do prezente anno se fez o termo do 
teor seguinte -
E logo nesta Vereação se propos a Provizão dos moradores de lugar de Vallongo, os 
quaes pertendem a mercê da impozição de hum real em cada quartilho de vinho, e 
azeite, como do arrátel de carne por tempo conveniente para a factura da Igreja do 
mesmo lugar e sendo convocada a Nobreza e Povo, Ouvidor e Procurador do mesmo 
lugar por elles foi dito, que não duvidavão se fezesse aos suplicantes a mercê, que 
pertendem pello tempo de dez annos, e não se extendendo a impozição fora da 
freguezia de Vallongo, e a assinarão de que fis este termo por empedimento do 
Escrivão da Camará. Eu Antonio da Silva Portella o escrevi // Pedro (6v.) Pedro 
Miguel// Antonio de Azevedo Leitão// João Pinto da Silva// Jozé Marques de Oliveira. O 
que ouvido por elle Doutor Juiz de Fora e mais Vereadores do mesmo Senado se 
conformarão com a resposta retro, de que de tudo fis este termo, que assinarão no 
fim da Vereação. Eu Antonio da Silva Portella o escrevi por impedimento do Escrivão 
da Camera. E por esta forma houverão esta Vereação por feita e acabada, despachando 
o requerimento das partes. Eu Antonio da Silva Portella o escrevi este termo por 
impedimento do Escrivão da Camera. Vasconcellos//Mello//Correa//Brandão//Delgado. 
E he o que consta do referido termo a este requerimento competente de que se 
passou a prezente, que subscrevi, conferi, assinei, e concertei. Porto vinte e oito de 
Julho de mil e setecentos e oitenta e hum anno e eu Antonio da Silva Portella a 
subscrevy por impedimento do Escrivão da Camera. 

(assinaturas) 
Antonio da Silva Portella 
João de Araújo». 
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Documento n°50 
1781.Agosto.01 - Porto. 
Aval da Câmara do Porto ao pedido dos fregueses da velha igreja matriz de Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°2§, fl. 5f.,v.. 

«Senhora 
Hé Vossa Magestade servida mandar ouvir esta Camera sobre o requerimento dos 
Moradores do lugar de Valongo termo desta cidade, os quais pertendem a Grasa da 
impozisão de hum real em cada quartilho de vinho, azeite, e em cada aratel de carne, 
para fazerem de novo a Igreja da sua freguezia. 
E sendo ouvidos o Ouvidor, e Procurador daquele Conselho, Nobreza e Povo, que 
aparesece, sendo chamados a toque de sino; por eles foi dito, quenão duvidavão da 
pertensão do Suplicante e sendo a impozisão somente dentro dos lemites daquela 
freguezia, e pelo tempo de dês anos, como mostra a certidão ao diante junta. 
O que atento, nos parese estar o requerimento (5v.) o requerimento dos Suplicantes 
nos termos de ser atendido na forma da dita resposta com que nos conformamos; 
sendo a impozição somente nos lemites daquela freguezia de Valongo. Vossa 
Magestade porem mandara o que for servida; Porto em Camera do Io de Agosto de 
1781. 

(assinaturas) 

Joze Pedro dos Reys e Vasconcellos 
Bento Luis Corrêa de Mello 
João Rodrigo Brandão Pereira e Lacerda 
Francisco Manoel Correia de Lacerda». 
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Documento n°51 
1782.Junho.27 - Valongo. 
Primeiro auto de vistoria da primitiva igreja matriz de Valongo, executado na 
presença do desembargador Francisco de Azevedo Coutinho. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fis. 7f.-8f.. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e oitenta e 
dois annos aos vinte e sete dias do mes de Junho do dito anno nesta freguezia de 
Valongo onde foi vindo comigo Escrivão o Dezembargador Francisco de Azevedo 
Coutinho Provedor desta Comarca para efeito de proceder a vestoria sobre a 
necessidade da obra da nova Igreja que pertendem se faça os moradores da mesma 
freguezia e sendo prezentes Joze Francisco mestre pedreiro, e Manoel de Souza 
mestre carpinteiro Louvados das obras publicas da cidade do Porto e aprezentados por 
parte dos ditos moradores Suplicantes e Manoel João da Silva mestre pedreiro e Joze 
de Beça Corrêa mestre carpinteiro também louvados das ditas obras publicas e 
nomeados para esta vestoria por parte deste Juizo lhes deferio elle Menistro o 
juramento dos Santos Evangelhos (7v.) Evangelhos emcargandolhes que bem e na 
verdade vicem e examinacem a necessidade que havia da obra que se declara no 
requerimento dos Suplicantes folhas duas como também vicem a planta, risco, e 
apontamentos da nova obra que se pertende fazer para de tudo o informarem e 
recebido por elles o dito juramento asim o prometerão fazer: E logo dipois dos ditos 
Louvados passarem a verem a Igreja que existe e juntamente o dito Menistro comigo 
Escrivão, acharão todos uniformemente que a dita Igreja he muito piquena e 
igualmente muito velha e amiaçando ruina e toda dezaprumada: E outro sim dipois de 
verem e examinarem a dita planta, risco e apontamentos acharão que a obra que os 
mesmos mostrão he de necessidade o fazerce, e não he a mesma excessiva atendendo 
á grandeza e pupulação desta freguezia que he huma das mayores e mais povoadas 
desta (8f.) desta Comarca: E dicerão elles Louvados por esta forma tinhão dado sua 
detreminação debaixo do juramento que recebido tinhão e dou fé passar o referido na 
verdade e para constar mandou elle Menistro fazer o prezente que asinou com os 
sobreditos e eu Joze Ferreira Ribeiro o escrevi e asiney. 
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(assinaturas) 

Francisco de Azevedo Coutinho 
Joze Ferreira Ribeiro 
Joze de Bessa Corrêa 
Manoel João da Silva 
Manoel + de Souza 
Joze Francisco». 
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Documento n°52 
1782.Junho.29 - Valongo. 
Informação fornecida pelo pároco Afonso Gonçalves Pereira Capelo, sobre o 
número de fregueses e fogos de Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fl. 9f.,v.. 

«Em cumprimento do despaxo Supra do Muito Reverendo Senhor Doutor Provizor 
deste Bispado do Porto: Certefico eu Afonso Gonçalvez Pereira Capello Reitor desta 
Igreija e freguezia de São Mamede de Vallongo deste mesmo Bispado, em como do Rol 
dos confessados, e commungados desta freguezia consta ter es (9v.) esta mesma 
freguezia de fogos — // seis centos, e sesenta, e sinco — // de pessoas de 
Communhão —// mil sete centas, e noventa e sinco —// e de Menores de sete annos 
para sima —// duzentas, e quarenta e sinco —// que vem a ser de Maiores, e 
Menores—// duas mil, e quarenta pessoas, as quaes tem obrigação de ouvir Missa —// 
o que tudo atesto, e passa na verdade, que sendo necessário afirmo in Verbo 
Sacerdotis. São Mamede de Vallongo 29 de Junho de 1782// 

(assinatura) 
Afonso Gonçalvez Pereira Capello». 

121 

http://1782.Junho.29


Documento n°53 
1782.Julho.10 - Porto. 
Afixação dos editais referentes à arrematação das obras de edificação da nova igreja 
matriz de Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fl. 10v.. 

«Joze Ferreira Ribeyro Escrivão Proprietário do Juizo da Provedoria nesta Cidade do 
Porto e sua Comarca por Sua Magestade que Deus guarde. Saúde. Fasso serto em 
como passeis Editaes para andar a lanços a obra de que se fas menção nestes autos 
tanto para serem afichadas nesta Cidade como na Freguezia de Valongo, os quais forão 
apregoados pelo Pregoeiro deste Juizo Domingos Pereira e depois afichados nos 
lugares que nelles se declarava de que me deo sua fee e para constar fis passar a 
prezente que sobscrevy e assiney. Porto des de Julho de mil e setecentos outenta e 
dois annos. E eu Joze Ferreira Ribeiro o sobscrevi e asiney. 

(assinatura) 
Joze Ferreira Ribeiro». 
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Documento n°54 
1782.Julho.10 - Porto. 
Auto de arrematação das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fis. llf.-12f.. 

«Termo de lanço que deo Manoel de Souza Mestre Carpinteyro da Freguezia de 
Valongo pela obra da pedraria e carpintaria e o mais que consta dos apontamentos e 
planta da nova Igreja que se pertende fazer na dita Freguezia da quantia de quarenta 
mil cruzados e ofreceo para seus fiadores as pessoas que abaixo se declarão. 
Aos des dias do mes de Julho de mil e sete centos outenta e dous annos nesta cidade 
do Porto e moradas do Dezembargador Provedor desta comarca onde eu Escrivão vim 
com o Porteiro deste Juizo para efeito de andar a lanços a obra de pedraria e 
carpintaria da Igreja que se pertende fazer na freguezia de Valongo pella Planta e 
risco, e apontamentos da dita obra: E logo elle Menistro detreminou (llv.) 
Detreminou ao dito Porteiro metece em pregão pello rocio das ditas cazas a 
mencionada obra ao que satisfes emtrando em altas e intelegiveis vozes a dizer que 
quem quizece lançar na obra de pedraria e carpintaria da Igreja que se pertende fazer 
na freguezia de Valongo na forma dos apontamentos, Planta, e risco delia que 
prezentes estavão viece dar seu lanço que se havia de tomar a quem por menos a 
fizece, e andando asim com os ditos pregoens toda a manham e tarde deste dia o 
menor lanço que ouve foi o que deo Manoel de Souza mestre Carpinteiro da dita 
freguezia da quantia de quarenta mil cruzados tendo primeiro bem visto e examinado 
a dita Planta, risco, e apontamentos e dice que na dita conformidade e pela referida 
quantia se obrigava a factura da dita obra e logo ofreceo para seus fiadores, a Francisco 
Frutuozo de Souza, Antonio Bernardes, Manoel Marques Antonio, homens de 
Negocio e Joze Marques (12f.) e Joze Marques Antonio mestre ferreiro todos da dita 
freguezia e tudo isto no cazo de se rematar a dita obra a elle Lançador e de tudo para 
constar mandou elle Menistro fazer este termo que asinou com o Lançador e eu Joze 
Ferreira Ribeiro a escrevy. 

(assinaturas) 

Azevedo Coutinho 
Manoel de + Souza 
Concluzos». 
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Documento n°55 
1782.Julho.22 - Aguiar de Sousa 
Ordem do corregedor Azevedo Coutinho para se proceder à entrega da planta e 
apontamentos da futura igreja matriz de Valongo às monjas beneditinas. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fl. 12f.,v.. 

«Por quanto á Madre Dona Abbadeça, e mais Religiozas do Mosteiro de São Bento da 
Avemaria da cidade do Porto, imcumbe a obrigação da factura da Cappela Mayor da 
Igreja de que se trata, e requer a reidificação; por perceber o dito Mosteiro os Dízimos 
da Freguezia: o Escrivão destes Autos aprezentara á dita Madre Dona Abbadeça, e mais 
(12v.) mais Religiozas do Governo, a Planta, e Apontamentos por mim rubricados, 
para que declarem se convém pela sua parte em que a Cappela Mayor seja reidificada 
na forma da dita Planta, e Apontamentos: e se tem alguma duvida a concorrerem com 
a cota parte da importância de toda a dita Cappela Mayor: e tomado Termo do que 
declararem, faço conduzo. Paredes de Aguiar de Souza: em correição: 22 de Julho de 
1782. 

(assinatura) 
Azevedo Coutinho 

Aos vinte e dois dias do mes de Julho de mil e setecentos outenta e dois annos neste 
lugar das Paredes e Cazas da morada do Dezembargador Provedor desta Comarca ahi 
por elle me forão dados estes autos com o despacho Supra. Joze Ferreira Ribeiro o 
escrevy». 
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Documento n°56 
1782.Julho.22 - Porto. 
Apontamentos das obras concernentes à edificação da nova igreja matriz de 
Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, s/ fis. 

«Apontamentos respectivos á obra de pedraria da Igreja de Vallongo. 
Primeiramente os alicerses serão fundados até se achar firme, para os assentar; Terão 
estes de grosso até o alivel da flor da terra no corpo da Igreja 9 palmos na capella Môr 7 
1/2 palmos; na fronteira principal 7 1/2 ditos; nas costas da capella Môr e cruzeiro 6 
1/2 ditos; e nas sacristias terão de grosso cinco palmos, e dahi pêra cima terão as 
paredes de grossura o que mostra o Plano da Igreja, e tudo isto será feito de pedraria, 
cal, e saibro, e não de louzas, das que há naquelle lugar; e levará juntouros de quatro 
em quatro palmos, e os mais liadouros, e não levará pedras ao alto (0,66m), que 
passem de três palmos de alto, e logo para cima outra vès juntouros. 
O pavimento da Capella Môr levará três sepulturas, e o mais tudo lageado de pedra, e 
da mesma hade ser o Presbitério, e seus degraus na forma que mostra a Planta. 
O pavimento das grades pêra cima levará as sepulturas, que couverem, tendo nove 
palmos de comprido, três de largo, e seis de profundo, e esta midida se seguirá, em as 
da Capella Môr, e as mais, que levar o corpo da Igreja. 
O pavimento, que dentro das grades segue os Altares Lateraes, levará sepulturas ao 
comprido, e como os subpedaneos dos ditos Altares, hão-de occupar parte deste 
pavimento, não levará mais que húa ao correr das ditas grades. 
O pavimento do corpo da Igreja será todo devidido em sepulturas as que lhe 
couverem, tendo cada húa a grandeza acima declarada, cujas sepulturas serão divididas 
com propeanhos formando á face seus caixilhos, que receberão as tampas, que serão 
de madeira de castanho, como ao dito se dira; 
Advirta-se/ porem, que desde o direito do Arco do Coro pêra a parte da porta principal 
tudo hade ser lageado de pedra de sorte que levará duas fiadas de sepulturas ao traves 
da Igreja, que começarão do direito do dito Arco pêra baixo, occupando os dous 
comprimentos de sepulturas, que terão suas tampas também de pedra, e o espaço, 
que mais houver até á porta será lageado lizo, o qual assim como os mais lageados já 
mencionados serão bem lavrados, e bem juntos. As duas torres serão uniformes no 
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seu perspacto exterior; porem no interior serão différentes; porque da parte do 
Evangelho hé para o Relógio em cima, e em baixo hé o lugar do Baptistério, dentro do 
qual há também servidão pêra a caza dos pezos, que fica para trás do mesmo 
Baptistério, como claramente se vè na Planta; a torre da parte da Epistola levará 
escadas, que dão servidão para o Coro, e para a mesma torre, e também para a outra 
torre, e caza do Relógio, levando para cima da abobada os degraos, que na planta se 
mostrão, que serão seguros mettidos na parede da fronteira principal pêra parte de 
trás, cuja passagem ficará para baixo da armação do telhado tendo os degraos de saida 
para fora da parede três 1/2 palmos, para cuja intelligeneia, e percepção não só neste 
ponto, como nos mais desta obra se consultará/ sendo necesario/ o Author das Plantas. 
As paredes terão as alturas, que as Plantas mostrão, e no direito de cada húa das linhas 
da Armação levará saidas húas grandes pedras em forma de cachorros, para sobre 
ellas fazerem as linhas maior firmeza, cujas pedras se mostrão claramente na Planta 
da Elevação do Arco cruzeiro, onde tem as letras AA. Os arcos, que se vem nas 
abobadas nas discargas das pilastras, serão feitos de pedra de esquadria, e o mais vão 
das abo/badas se farão de estuque, como se dirá nos apontamentos da carpintaria. 
As grossuras das paredes no lugar das frestas da Igreja, e Capella Môr não será toda de 
Esquadria, só terá seu trespillo por cada lado, que terão de largo para dentro destes 
vaons o mesmo, que tem para for os trespilos das mesmas frestas, e o mais espaço de 
parede comprehendido entre os ditos trespilos será de alvenaria, para ao depois se 
rebocar, vindo assim a dar mais claridade á Igreja, e a fazer menos despeza. Estas 
frestas, e as das Sacristias serão gradadas de ferro, como se vé nas plantas, cujos ferros 
terão, de grosso em esquadra húa poleguada. 

Toda esta obra pertencente á pedraria de esquadra será bem perfilada, e lavrada de 
escôda, sem faltar the a sua ultima perfeição, e segurança, seguindo no avidinsal e dos 
apontamentos; e dirigindo-se no substancial pelas plantas, que se compõem de seis 
papeis, a saber, hum, em que se mostra o Plano da Igreja, outro Elevação do lado 
interior da Igreja// outro Elevação do lado exterior da Igreja// outro Elevação exterior 
da Fronteira principal, outro Elevação e profil do Arco curzeiro, e outro ultimamente, 
em que se mostra a Elevação interior das torres, e fronteira principal, suppondo-se 
cortada pela mesma parte interior, e Elevação da parte de trás da Capella Môr, Arco 
Cruzeiro, e Sacristias. Cujos títulos se achão nos ditos papeis das Plantas. 
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«Apontamentos pertencentes á obra de carpintaria da Igreja de Vallongo 
Em primeiro lugar serão feitas as tampas das sepulturas pelas medidas, de que se 
trata nos apontamentos de pedraria, que terão de vivo no comprimento nove palmos, 
e de largura três palmos; serão ingradadas de couçueiras com seus pinazios, que terão 
a mesma largura das couçueiras, e terão mais duas travesas no meio deste 
comprimento, que serão espiguadas nas couçueiras, e o mais cheio com húa taboa 
inteira incaichillada nas mesmas couçueiras na forma do costume; tudo de madeira de 
castanho; isto se entende nas sepulturas da Capella Môr, e Corpo da Igreja, mas não 
nas duas fiadas de sepulturas, que ficão debaixo do Coro, porque essas levão tampas 
de pedra, como se declara nos apontamentos da pedraria. 
Os fixaes não terão emenda algúa ao comprimento, só no lugar das linhas da armação, 
aonde serão unidos de escora, terão os ditos fixaes, de grosso hum palmo, e de largo 
dous livres de carnes. As linhas da armação terão de groso na ponta pelo menos 
palmo, e meio, e no pé toda a grossura, que tiverem; estas serão postas em distancia 
de quatorze em quatorze palmos pouco mais ou menos, que desta forma vem a levar 
o Corpo da Igreja sete linhas, e a Capella Môr quatro linhas, sobre cada húa das quaes 
se porá húa thizoura, cujas thizouras terão de grosso hum palmo, e de largo dous 
palmos. Os oliveis terão a mesma grossura e largura. 
Levará duas terças por cada lado, e no meio sua comieira, que todas estas peças terão 
hum palmo de grosso livre de carnes. 
Os barrotes terão de alto cinco polegadas, e de grosso quatro, todos quadrados, e 
postos em distancia huns dos outros hum palmo, e quarto, entre barrote, e barrote, e 
levará no telhado do Corpo da Igreja duas trapeiras húa por banda, fora as que hão de 
dar servidão ás torres. 
Será tudo forrado de guarda pó de chanfro, e ripado bem pelas juntas. 
As abobadas serão de estuque asim a da Igreja, como a da Capella Môr, pêra o que se 
farão cambotas, seguindo o Arco de meio ponto, como se mostra na elevação do 
cruzeiro, cujas cambotas terão de grosso três polegadas, e de alto cinco polegadas, e de 
húa cambota, e outra terá de espaço hum palmo, e hum quarto, como se dise dos 
barrotes da armação; serão seguras pela parte de cima com huns frixaes,, que se 
cravarão, dividindo toda a volta em quatro espaços, que vem a levar cinco destes 
frixaes ao comprido, que não terão menos de hum palmo de grosso, e pela parte de 
baixo serão as ditas cambotas ripadas pêra o estuque na forma que se costuma em 
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similhantes obras, sendo a ripa da largura de húa polegada xanfrada pêra parte de trás, 
e esta será feita de taboado de forro, e tudo de madeira de castanho. 
A armação das Sacrestias serão de troixa com suas linhas, thizouras, e barrotes, com 
vitolas sufficientes, como se costumão em qualquer caza; será forrada de olivel lizo 
com seu entabulamente, e cornija. 
As portas assim a principal, como as traveças, e todas as outras mais; não se trata aqui 
delias, porque ainda se não assentou na sua qualidade, e forma; o que se hade fazer a 
seu tempo competente. 
Toda a obra de carpintaria será bem lavrada, assentada, e segura, tudo feito de madeira 
de castanho, para que no fim sendo visto pelos Mestres da respectiva ocupação, não 
tenhão defeitos, que lhe notar, e tendo-o, será desfeito, e tornado a fazer á custa do 
Mestre, que fizer a obra. 
Pelo que pertence aos mestres trolhas 
Os telhados da Igreja serão de telha; e toda esta serão os ditos mestres obrigados a dala. 
Sera o telhado invocado todo com passadeiras por húa, e outra parte ao correr da 
mesma Igreja. O argamasso será para os telhados de cal, e area; dous cestos de area, 
para hum de cal. As paredes por dentro, e por fora serão de saibro, cal, três cestos de 
saibro, e hum de cal; e da mesma forma será o estuque da Igreja que as paredes. A 
abobada do Coro será feita de tijolo com o mesmo argamasso das paredes». 

128 



Documento n°57 
1782.Agosto.02 - Porto. 
Entrega dos apontamentos e planta da futura igreja matriz de Valongo às monjas 
beneditinas. 
A.N.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fl. 13f.. 

«Joze Ferreira Ribeiro Escrivão da Provedoria nesta cidade do Porto e sua Comarca 
por Sua Magestade Fedelissima que Deos guarde. Saúde. Faço serto em como em 
execução do despacho retro intimei a madre Donna Abadessa e mais Religiozas do 
governo do Mosteiro de Sam Bento da Ave Maria o despacho retro e delle lhe deixei 
hua copia como também lhe aprezentei a Planta e apontamentos de que se fás 
menção no dito despacho que com tudo ficarão para verem e se deliverarem para a 
declaração que hão-de fazer de que de tudo dou fé Porto 2 de Agosto de 1782. 

(assinatura) 
Joze Ferreira Ribeiro». 
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Documento n°58 
1782.Agosto.03 - Porto. 
Nomeação do procurador das padroeiras da igreja de Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fl. 2f.,v.. 

«Donna Sofia Brandão Donna Abbadeça deste Real Mosteiro de São Bento da Ave Maria 
desta Cidade do Porto e Senhora Donnataria dos Coutos de Ryo Tinto Tarouquela e 
Sandim e as Madres Deputadas do Governo delle abaixo asignadas Pelo prezente 
fazemos e constituímos nossos legítimos e bastantes Procuradores aos Senhores 
Doutores Francisco Joze Sarmento e Bernardo Alves Coelho e requerentes aos nossos 
Cappelans Luis do Valle e Manoel de Carvalho de Magalhães para que todos juntos e 
cada hum de per si só nos possa defender e allegar tudo o que for a bem de nossa 
Justiça na Cauza de Provizão Regia que alcançarão os moradores da freguezia de São 
Mamede de Valongo e poderão elles ditos nossos procuradores Appellar, Agravar, e 
Embargar, e vir com artigos ajurar todo e qualquer livre juramento assim decizorio 
como supletorio produzir testemunhas contraditar que para asignar todos e 
quaesquer termos que fizerem a bem nosso e so para nos rezervamos toda a nova 
citação. Dada neste Mosteyro de São Bento da Ave Maria do Porto Em 3 de Agosto de 
1782 e eu D. Izabel Clara Escrivam do Mosteiro a sobscrevi e asignei. 

(assinaturas) 
D. Sofia Brandão Dona Abbadessa 
D. Izabel Clara Escrivam do Mosteiro 
D. Vitoria Maria Corte Real Prioresa 
D. Mara Anna da Solidade Subprioreça 
Maria Violante de Souza Deputada 
(2v.) Maria Margarida Deputada 
Mariana Joaquina de Souza Deputada 
Teresa Raymunda Deputada». 
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Documento n°59 
1784.Maio.25 - Porto. 
Gastos efectuados pelas padroeiras no triénio de 1781-1784. 
B.N.L., Reservados, COD. 8413, s/fls. 

«Dispendemos com quatro castiçãez para a Banqueta do Altar Mór, no 
Triennio. Nove mil e setecentos reiz// 9$700 
Dispendemos em duas Tocheiras grandez de pàs, prateadas, no Triénio. 
Sete mil e duzentos reis// 7$200 
Dispendemos em hum para de Galhêtas, no Triennio. Seiscentos 
reiz// $600 
Dispendemos em concertar o Santo Christo do Altar Mór, no Triennio. 
Quinhentos e sesenta reiz// $560 
Dispendemos com os ferros do sino, e porta nova para o mesmo, no 
Triennio. Treze mil e noventa reiz// 13$090 
Dispendemos com os Telhadoz da Igreja e Rezidencia, no Triennio. 
Quatorze mil e cem reiz 14$100 
Dispendemos com o concerto da tulha, no Triennio. Quatro mil e vinte 
reiz// 4$020 
Mandamos toalhas para os Altarez, e hûa Sobrepeliz 
Importa a despeza desta Igreja. Quarenta e nove mil duzentos e setenta 
reis». 
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Documento n°60 
1784.Julho.31 - Porto. 
Contrato celebrado com o mestre carpinteiro Manuel de Sousa para este executar 
um relógio para a igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Fundo Notarial, PO-la, 4a série, livro n° 408, fis. 58f.-59L 

«Em nome de Deos Amem Saibão quantos este publico instromento de ajuste de 
obra ou como em direito melhor lugar haja vale pose virem que no anno de 
Nacimento de Noso Senhor Jezus Christo de mil cete centos e oitenta e quatro aos 
trinta e hum dias do mes de Julho do dito anno nesta cidade (58v.) cidade do Porto e 
Rua Chan delia reghistese de mim Tabalião apreserão prezentes partes outorgantes e 
echistentes a saber de húa Domingos Jorge Ribeiro morador em a Rua de São Masal 
freguezia de Santo Illdifonço extramuros desta cidade e da outra parte Manoel de 
Souza, Carpinteiro ou Relijueyro e morador em o lugar e freguezia de Valongo e 
estando tão bem prezentes Manoel Jozê da Fonceca Bagulho morador em a Rua de 
São Chrispim desta mesma cidade reconhesidos pellos próprios de mim Tabalião e 
Testemunhas ao diante escritas e asignadas de que dou fe e por elle autorgante 
Domingos Jorge Ribeiro foi dito na presensa das mesmas Testemunhas que elle tinha 
justo e contratado com elle dito Manoel de Souza de lhe fazer hum Rojio de Igreija 
conforme o que elle tinha feito para a sua fiel Camará (?) ou melhor si pode ser feito e 
acabado, exceto a despeza da chapa do mostrador que esta e sua despeza sera a custa 
delle outorgante que ora per ella ho disse elle dito Manoel de Souza a dalo feito e 
acabado dentro de oito mezes que comesão a correr do dia de hoje em diante e pello 
preso e comtia de cento e noventa e cinco mil reis em dinheiro, e a conta desta obra 
lhe dão logo cem mil reis os coais logo elle dito Domingos Jorge Ribeiro lansou sobre 
húa meza a dita comtia de cem mil reis em dinheyro de ouro como consta neste Reino 
cuja comtia contou recebeo e gardou e dise estava certa elle dito Manoel de Souza de 
que eu Tabalião dou fe e disse que per este publico instromento em melhor de 
direito se obriga a fezer o dito relojo bem feito e acabado de tudo o que custa na 
referida forma assim declarada dentro do dito tempo e da mesma forma se constetue 
devedor dos ditos cem mil reis que recebidos tem os coais se obrigua a levarlhe em 
conta no pagamento da mesma obra pois a tudo obrigava como com efeito obriga sua 
pessoa e todos os seus bens tanto moveis como de rais direitos e asim délies e tresa de 
sua alma e para mais seguransa desta sua obrigação e pronto pagamento e satisfa (59f.) 
e satisfação dava per seu fiador e principal pagador a elle Manoel Joze da Fonceca 
Bagulho que prezente estava pello coal foi dito que elle muyto per seu gesto livre e 
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expontânea vontade ficava como com efeito fica per fiador e principal pagador delle 
dito Manoel de Souza e por elle se obriga a satisfação da dita obra e comtia de cem mil 
reis que recebido tem pois sobre sua pessoa e beins toma e renova com a divida e 
obrigação que posoia e se submete as leys dos fiadores e principais pagadores e fieis 
depozitarios de juizo e tudo satisfazer pêra sua pesoa e todos os seus beins tanto 
moveis como de raiz deste e seus e da tersa de sua alma e por elle Manoel de Souza 
seu fiador e principal pagador foy mays dito que ficaria a [?] delle dito Domingos Jorge 
Ribeyro o pago delle mestre ou delle seu fiador e principal pagador por ambos juntos 
ou coal quer délies insolidum largada e paga no outro pois a tudo se obrigavão ambos 
juntos ou coalquer délies insolidum o que tudo assim aly tem elle dito Domingos 
Jorge Ribeiro pello coal foi dito aceitava esta eschitura na forma delia em testemunho 
da verdade asim o diserão e contarão e aceitarão e eu Tabeliam o aceito delias partes [?] 
e mestre sendo Testemunhas prezentes Bernardo Joze Soares Escrivão da 
Companhia de prenambuco e seu [?] e João do Santos de Oliveira desta mesma cidade 
juntados aqui asignarão depois de lido por mim João Joze de Almeida Tabeliam que o 
escrevy. 

(assinaturas) 
Manoel + de Souza 
Manoel Joze de Fonceca Bagulho 
Domingos Jorge Ribeiro 
João dos Santos de Oliveira 
Bernardo José Soares». 
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Documento n°61 
1785.Março.06 - Porto. 
Recusa formal das freiras beneditinas em custearem a factura da capela-mor da 
nova igreja matriz de Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, expedidos maço 173, n°26, 
fis. 3v.-4f.. 

«As Suplicadas a respeito da Capela Mór que lhe pertence como Padroeiras, tem 
satisfeito a sua obrigação porque a mandarão fazer muito decente, e assim se acha; 
porem no tempo em que a readificarão, recuzarão os Freguezes readificar também o 
corpo da Igreja, e por sua culpa, e notória negligencia se poz o mesmo corpo da Igreja 
em necessidade de ser redificado, a qual não tem a Capela Mór. 
Por esta razão não devem soffrer as Supplicadas o prozuijo de fazer a Capela Mór 
tendo a feita com decência, e muito mais á vista da planta com que os Suplicantes 
pertendem fazer o corpo da Igreja com outra Capela Mór, pois com esta obra se lhe 
vem occupar terra do passal sem necessidade. 
Se os Suplicantes quizerem fazer toda a obra sem as Supplicadas concorrerem para a 
despeza não tem ellas duvida se faça a obra com a Capela Mór, que inclue a planta, 
ficando ellas Padroeiras, como sempre forão, e (4f.) e Senhoras delia. 
E de outra maneira protestão não consintir se lhe faça obra na Capela, que está 
decente, e sem necessidade de mais obra. 

(assinatura) 
Francisco Jozé Sarmento. 

Respondão os moradores de Valongo no termo de vinte e quatro horas. Porto 7 de 
Março de 1785 

(assinatura) 
Doutor Almada» 
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Documento n°62 
1785.Março.l2 - Valongo. 
Eleição do procurador dos moradores de Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fis. 5f.-6v.. 

«Juis, Officiaes, e Eleitos da Confraria do Subisino da freguezia de Vallongo, Ouvidor, 
Procurador, moradores da mesma, pela prezente constituimos nosso bastante 
Procurador ao Senhor Doutor Joze Dias de Oliveira Advogado na Cidade do Porto para 
que em huns autos de requerimento de Provizão Regia requerida para effeito de se 
fazer nova Igreja na referida freguezia a custa do Real d'agua, e que pendem na 
Prevedoria da dita Cidade; possa em nosso nome, e como se prezentes fossemos, 
responder, o que for conveniente aos taes requerimentos; dar respostas, vir com 
artigos, embar, appellar, aggravar, e asignar termos judiciaes, e procurar tudo o que 
for a bem nosso, pois para tudo lhe concedemos os poderes, que em Direito nos são 
concedidos com o de substabelecer esta em hum, e mais Procuradores; rezervando só 
a nova citação. São Mamede de Vallongo 12 de Marso de 1785. 

(assinaturas) 
Manoel + de Souza Juis da Crus 

Do ouvidor Joaquim de Souza Fernando 
Como procurador Manoel Marques Gonçalvez, 
Como procurador da Igreja Manoel Fernandes Adam 
Como elleito Joam Alves Alam 
(5v.) Como thezoureiro Vicente Lopes Novo 

Joze Marques Nugueira 
Vicente Joze de Souza 
Pedro Marques Nogueira 

Como eleito Caetano Alvez Pereira 
Como eleito Manoel França 
Como eleito Antonio Marques de Carvalho 
Como eleito Joze Marques de Oliveira Padilha, 
Como eleito Manoel Marques de Carvalho 

Joze Antonio de Souza Motta 
João de Souza e Silva 
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Antonio Alvez Pereira 
Antonio Jorge das Neves 
Joze Gonçalvez de Souza 
Antonio de Souza Sovas 
Joze Alvez de Oliveira 
Antonio Alvez de Oliveira 
Pedro Gonçalvez 
Antonio Pereira de Araújo 
João Diaz Pinto 
Manoel Fernandes 
Domingos de Souza 
Joze Marques 
João Alvez de Souza 
(6f.) Abel João. Joze de Oliveira 
Manoel Marques de Oliveira 
Antonio da Sylva [?] 
Silvério Joachim Joze Nugueira 
Custodio da Silva Montanhaõ 
Thomaz Jozephe dos Santos 
Domingos Roiz Gomez 
Joze Ribeiro das Neves 
João Joaquim d'Oliveira 
João Gonçalvez Valério 
Antonio Duarte de Souza 
Pedro Monteiro Rebello 
Joze de Souza [?] 
Bento da Rocha 
Antonio Pinheyro de Souza 
Antonio Olyveira 
Custodio Gonçalvez Dactus 
Custodio da Sylva 
João de Souza Fernando 
Joze Antonio Duarte 
(6v.) João Antonio das Neves 
Bento Marques 



Joze Gonçalvez Lopes 
João Pinto dos Santos 
Manoel Fernandez de Souza 
Vicente Lopes de Carvalho 
João Marques da Silva 
João Marques da Silva, novo 
Antonio da Rocha Felgueiras 
Manoel Moreira de Almeida 
Manoel Luis da Comceição 
Joze Antonio das Neves 
Manei Antonio Neves 
Francisco da Rocha». 



Documento n°63 
1785.Março.l2 - Valongo. 
Parecer dos moradores de Valongo sobre a recusa das padroeiras em custearem 
uma nova capela mor. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fis. 7f.-9v.. 

«Parece não ser digna de attenção a resposta que se offerece por parte das Religiozas 
de Sam Bento Padroeiras da Igreja de Vallongo contra o requerimento dos Moradores 
da sua feguezia. 
Do auto de Vistoria hade constar ser esta feita pelo Dezembargador Corregedor da 
Comarca immediato com o Escrivão e Louvados peritos, e juramentados, huns 
apprezentados pelos ditos Moradores, e outros nomeados por parte da Justiça. 
Elles juntamente com o dito Ministro acharão uniformemente que a sobredita Igreja 
he muito pequena, muito velha, e ameaçando ruína, e toda desaprumada não se 
fazendo na mesma vistoria deferença algúa do Corpo da Igreja ou da Capella Mor, e 
deve entenderse a dita deligencia feita em todo aquelle Templo. 
E (7v.) e se fosse percizo fazerse distinção do estado do Corpo da Igreja, e 
separadamente da Capella Mór, não he de perzumir, que hum Ministro tam 
intelligente, e circunspecto, deixasse de fazer as declaraçoens necessárias em hum 
auto de averiguação a que elle mesmo assistio. 
Mas para tirar toda a duvida, e se mostrar, que nenhúa razão tem as ditas Religiozas 
Padroeiras, requerem os Supplicantes se proceda a nova vistoria na mesma Capella 
Mor, onde se há de examinar com individuação ser ella muito pequena disforme, 
acharse arruinada, podres as madeiras, e nascer muita agoa debaixo do supedaneo do 
Altar mor, currendo pela mesma Igreja, e finalmente incapaz de fazerse nella as 
funçoens do Santuário, alem de não poder subsistir pela deformidade da pequenes 
com o novo Templo. 
Não (8f.) Não impugnão as sobreditas Religiozas a justa razão de ser necessária hua 
Igreja maior naquelle lugar de Vallongo, e attendendo ao numerozo povo de que se 
compõem, ninguém pode duvidar o aperto, que sente nas funçoens da mesma Igreja, 
e consequentemente a necessidade de se construir hum novo Templo com a 
capacidade perciza para a Congregação dos Fieis e decente exercício do Culto Divino. 
Elias não poderão negar/ pois não são pessoas que faltem à verdade/ que os Moradores 
de Vallongo antes de formalizar seu requerimento as consultarão, e pedirão 
attentamente o seu beneplácito: Nam he também de supor, que se ellas se 
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escuzassem de fazer a Capella Mor, a que são obrigadas como Padroeiras, donde 
percebem annualmente de dízimos melhor de hum conto de reis, intentassem os 
ditos Moradores de Vallongo, a mesma obra adiantando despezas, que havião de ser 
inúteis, pois as tem feito consideráveis em seus requerimentos, e Planta. 
E (8v.) De haver necessidade de Igreja maior não há duvida; se o corpo delia se fizer de 
novo mais amplo, e se aproveitar a Capella Mor velha, arruinada, e pequena, ainda no 
negado de que estivesse capaz, ficaria a mesma obra sendo hum monstro por 
diferentes modos, e disforme. 
Se os Moradores fizerem toda a Igreja completa, ficarão as mesmas Religiozas 
locupletandosse com factura alheia, evitando a despeza, que devem fazer na 
reedificação da Capella, que tem obrigação de construir, com cujo encargo se lhes 
facultarão os mesmos dízimos, como consta da certidão ao diante junta folha 13 frente 
e verso. 
A vista do referido, parece, que as ditas Religiozas nenhúa razão tem para se eximirem 
de fazer a Capella Mor da Igreja de Vallongo, de que percebem os dízimos, havendo 
tanta urgência para (9f.) para a reedificação de toda aquella Parochial Igreja para o 
serviço de Deos e bem publico. 
Quanto a dizerse por parte das Religiozas, que com a obra se lhe vem a ocupar terra 
do Passal sem necessidade não he de perzumir, que sendo ellas filhas do Princepe dos 
Patriarchas, hajão de propor como pertexto, e razão de ambaraço húa circunstancia 
tam insignificante, ainda que fosse em beneficio de algum particular, quanto mais 
sendo para a reedificação de húa caza de Deus, e, concurso dos Fieis moradores de 
hum lugar, de que as mesmas Religiozas percebem os dizimos. 
Alem de que, sendo a pequena porsão de terra, que na forma de planta se faz perciza 
para a obra pertencente ao Passal, se algum perjuizo pode considerarse, so he ao 
Parocho, e não as ditas Religiozas, que nada percebem do mesmo Passal, o que (9v.) o 
que não obstante, não tem duvida os mesmos Moradores em rezão ter a terra que for 
perciza para se construir o novo templo, ou seja pagandoa pelo seu justo valor, ou 
aggregando outra igual porsão, que seja equivalente ao mesmo passal. 
Nesta ponderação do que sem attenção á resposta das Religiozas Padroeiras recuzando 
sem razão a factura da Capella Mor daquelle percizissimo Templo, deve deferirse ao 
justo requerimento dos Supplicantes, como esperão com a costumada justiça. 

(assinatura) 
Joze Dias de Oliveira». 
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Documento n°64 
1785.Abril.22 - Porto. 
Requerimento apresentado pelos moradores de Valongo, pedindo uma nova vistoria 
à primitiva igreja matriz. 
A.N.T.T., Dezembargo do Paço, Minho e Tras-os-Montes, maço 173, n°26, fl. 20f.,v.. 

«Doutor Almada 

Requerem que se averigue no auto de Vistoria, em como a Capella Mor da Igreja hé 
muito piquena sem cruzeiro, e incapás de nella se fazerem as funções sagradas do 
Sanctuario com aquella solemnidade, decência, e respeito, que pede a santidade da 
nossa Religião. 
2o // Que por baixo do subpedaneo do Altar Mor nasce no tempo de Inverno muito 
agua, a qual corre sobre o pavimento, e innunda não so a mesma Capella Môr, mas a 
maior parte da Igreja, de sorte que até o meio delia, não se podem no dito tempo 
sepultar cadáveres, por se acharem as sepulturas quazi cheias de agua, como hé bem 
notório, e todo o povo assim o affirmara. 
3o = Que a Igreja se acha em muitas partes arruinada, com as paredes abertas, 
desaprumadas, e ameaçando ruina. 
4o = Que a dita Igreja, ainda quando não ameaçasse, como ameaça hua total ruina, hé 
demaziadamente piquena, de sorte que nas funções principaes, e muitas vezes a 
qualquer Missa fica muita gente de fora, e por esta razão celebrão-se os Divinos 
officios com muitas irreverências, inquietações, e escândalos, por não ca(20v.) cabére 
dentro delia os fieis, que vem assistir ás referidas funções; pois hé muito populoza a 
freguezia, que consta de quazi sete centos fogos, e alem disso que não esta na forma 
da Constituição, que determina seja húa Igreja com âmbito, e capacidade de receber 
dentro de si o povo. 
5o = Que a nova Igreja, que se pertende fazer, não pode ficar no mesmo sitio da actual 
pela razão da mesma agua, que no tempo de Inverno sahe debaixo do subpedaneo do 
Altar Môr, e da Rezidencia do Reverendo Pároco, que serve de obstáculo, e deve ficar 
ao travez virada com a porta principal para o Poente; pois de outra sorte não pode 
executar-se a Planta feita pêra a referida nova Igreja.». 
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Documento n°65 
1785.Abril.22 - Porto. 
Despacho favorável ao requerimento dos moradores de Valongo que faz Francisco 
de Almada e Mendonça. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fl. 17L 

«Apensados estes Requerimentos aõs Autos de Provizão proceda-se á vestoria 
requerida com citação de humas e outras Partes e feito o competente preparo darei 
dia. Porto 22 de Abril de 1785. 

(assinatura) 
Doutor Almada». 
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Documento n°66 
1785.Mayo.10 - Porto. 
Comunicação feita aos moradores e padroeiras de Valongo da data da segunda 
vistoria à velha igreja matriz de Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fl. 17v.. 

«Notifiquei aos Suplicantes da Procuração folhas sinco e á Madre Abadessa do Real 
Mosteiro de Sam Bento da Ave Maria desta cidade em que lhes participei que a 
vestoria detreminada no despacho folhas dezasete havia de ser feito dia doze deste 
prezente mes. Porto 10 de Mayo de 1785. 

(assinatura) 
Joze Ferreira Ribeiro». 
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Documento n°67 
1785.Maio.10-Porto. 
Requerimento das padroeiras da primitiva igreja matriz de Valongo pedindo uma 
vistoria à capela-mor. 
A.N.T.T., Dezembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fl. 21f. 

«Primeiramente que se avirgue o quanto se acha mais alta a Capela Mor, do que o 
Corpo da Igreja asim nas paredes como no madeiramento, avirguando as ruinas que a 
mesma Capela Mor tem, e quanto sera necessário para se concertarem as mesmas 
ruinaes. 
E quanto o Corpo da Igreja pode, e deve subir para ficar comrespondente a Capela 
Mor. 
E declarando o deplorável estado que se acha o Corpo da Igreja a vista da Capela Mor». 
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Documeno n°68 
1785.Maio.12-Valongo. 
Segundo auto de vistoria da primitiva igreja matriz de Valongo, executado na 
presença do desembargador Francisco de Almada e Mendonça. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, fis. 18f.-19v.. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e oitenta e 
sinco annos aos doze dias do mes de Mayo do dito anno nesta freguezia de Valongo e 
Igreja da mesma onde foi vindo comigo Escrivão o Dezembargador Francisco de 
Almada e Mendonça Professo na Ordem de Christo Mosso Fidalgo com exercício na 
Caza Real Corregedor e Provedor desta comarca para efeito de proceder á vestoria 
requerida pellos Suplicantes moradores desta freguezia, a folhas sete verço e 
detreminada pello despacho retro proximo e sendo prezentes os Louvados Manoel 
João da Silva, Joze Francisco Mestres pedreiros e Paulo Pereira da Motta e Joze 
Moreira de Azevedo Mestres carpinteiros por elle Menistro nomeados aos mesmos 
lhes deferio o juramento dos Santos Evangelhos emcargandolhes que semdollo ou a 
feição, vissem e examinacem a Capella Mor desta Igreja e juntamente esta para (18v.) 
Para efeito de declararem se se achão comforme o que alegão os Suplicantes na 
resposta folhas sete the folhas nove verço que por mim Escrivão lhes foi lida e 
igualmente a das Reverendas Suplicadas folhas três verço como também todos os 
documentos que se achão nos próprios Autos aqui apenssos e recebido por elles o dito 
juramento asim o prometerão fazer e asinarão com elle Menistro e eu Joze Ferreira 
Ribeiro o escrevy. 

(assinaturas) 
Doutor Almada 
Manoel João da Silva 
Joseph Francisco 
Joze Moreira de Azebedo 
Paulo Pereira da Motta. 

E logo no mesmo dia mes e anno retro declarado dipois dos Louvados terem visto e 
examinado as ditas Capella Mor e Igreja procedeo elle Menistro com elles na vestoria 
prezentes os suplicantes e o procurador das suplicadas os quaes aprezentarão os seus 
requerimentos por escrito que são os que ao diante se seguem (19f.) se seguem e á 
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vista délies e do mais que lido foi aos Louvados disserão estes uniformemente que as 
ditas Capella Mor e Igreja se achão em tudo nas circunstancias que se declarão no 
requerimento que neste acto aprezentarão os Suplicantes numaro primeiro e da sua 
resposta folhas sete que tudo aqui havião por expreço e declarado e pello que respeita 
ao requerimento que neste mesmo acto aprezentou o procurador das Suplicadas 
numaro segundo em nada se acha comforme em rezão da Capella Mor não poder 
exestir por se achar tutalmente aruinada sem que possa ademetir reparo algum e no 
mesmo estado se acha o Corpo da Igreja e tem este de comprido noventa e três 
palmos, e de largo trinta e hum palmos e três quartos, e a Capella Mor tem de 
comprido trinta e sete palmos e de largo vinte e sinco, e tem esta mais altura que o 
Corpo da Igreja sete palmos no que tudo o que dito fica forão eles Louvados 
comcordes e dou fé passar o referido na verdade (19f.) Na verdade e para constar 
mandou elle Menistro fazer este Auto que asinou com os sobreditos Louvados e eu 
Joze Ferreira Ribeiro a escrevy e asigney. 

(assinaturas) 

Doutor Almada 
Joze Ferreira Ribeiro 
Manoel João da Silva 
Joseph Francisco 
Joze Moreira Azebedo 
Paulo Pereira da Motta». 
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Documento n°69 
1785.Outubro.22 - Porto. 
Carta de Francisco de Almada e Medonça dirigida a rainha D. Maria I sobre a 
necessidade de se proceder à construção da nova igreja matriz de Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, s/ fis. 

«Senhora 
Os Moradores do lugar de Valongo termo desta cidade reprezentão a Vossa Magestade 
que a Igreja da sua Freguezia alem de ser muito pequena, e se não poderem 
acomodar dentro nella os Parochianos, ouvindo Missa muito Povo de fora delia sem a 
atenção devida a tão alto Sacramento, tão bem se acha in deploraval estado, arruinada e 
antiga, não só nas Paredes, Madeiras, Tribuna e Sepolturas, mas geralmente não tem 
couza nenhuma em termos de fazer-se nella os officios Devinos; por cujas rezõens, e 
pellas mais que expressão em seu requerimento, fizerão Cabido, e assentarão 
uniformemente, fazer-se hum templo novo com capacidade para nelle caberem todos 
os Freguezes nas funçõens do Sanctuario, e por se achar o dito Povo muito alcançado e 
pobre. 
Pertendem que Vossa Magestade lhe conceda Provizão para se poder lançar hum Real, 
em cada quartilho de Vinho e de Azeite, e em cada arrátel de Carne, pello espaço 
conveniente a tão pia e necessária obra. 
Mandame Vossa Magestade informar com o meu parecer, ouvindo os Offeciaes da 
Camera, Nobreza, e Povo, e declarando a necessidade desta obra, e sua importância e 
fazendo os Apontamentos que forem necessários. 
Convém os ditos Offeciaes da Camera no requerimento dos Supplicantes sendo a 
impozição somente dentro dos lemites da Freguezia de Valongo, e pello tempo de dez 
annos ouvindo para este effeito a Nobreza, e Povo como consta a resposta e certidão 
folha 5 e folhai 
Do Auto de Vestoria folha 7 a que se procedeo a vista da planta, risco e Apontamentos 
que se fizerão para a pertença da obra se verifica a necessidade da mesma e não ser 
esta excessiva, e andando a lanços pêra se saber a sua importância/ menor que ouve 
foi o de dezaseis contos de reis como consta do termo folha 11 cuja planta e 
Apontamentos serão como esta. 

l̂ -l A margem da folha encontra-se rasgada. 
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E por pertencer a Madre Dona Abbadeça e mais Religiozas do Mosteiro de São Bento 
da Ave Maria desta cidade a obrigação da factura da Cappela Maior da referida Igreja se 
proferio o despacho fl. 12 para fazerem a declaração por elle ordenada; da certidão 
folha 13 consta ser intimado o dito despacho ás referidas Abbadeça e Religiozas, e delle 
deixar lhe o Escrivão a copia da obra, e vindo as mesmas a Juizo com a petição fl. 1 do 
Apenço, pedindo vista da Provizão e mais requerimentos dos Supplicantes, lhe foi 
denegada pello despacho folha 1 verso, e satisfazendo o Escrivão ão que no dito 
Despacho se lhe determinou derão as Supplicadas a resposta folha 3 verso sobre a 
qual mandei responder os Supplicantes, o que fizerão a folha 2 do dito apenço. 
Pello/ Pello despacho folha 17 mandei apençar os ditos requerimentos aos Autos de 
Provizão, e proceder a Vestoria requerida pellos Supplicantes com citação destes e das 
Supplicadas. E sendo noteficados como consta da certidão folha 17 verso procedi a 
mesma a folha 18 da qual se evidencea a urgente necessidade que ha de se fazer a 
nova Igreja, e Cappella Maior conformando-se em tudo os Louvados com o que consta 
do requerimento que por escrito aprezentarão os Supplicantes no Acto da Vestoria 
Numero Io a folha 20 por mim rubricado dezatendendo o do Numero 2o folha 21 tão 
bem por mim rubricado que naquelle acto aprezentou o Procurador das Supplicadas. 
He induvitavel e sem questão a obrigação que as Supplicadas tem da factura da 
Cappela Maior da Igreja de Valongo de que são Padroeiras e precebem os Dízimos os 
quaes são muito avultados, he igualmente certo pello que ocularmente/ vi a grande 
necessidade que ha de se fazer a nova Igreja pella que existe se achar em todas as 
circunstancias que se alegão no requerimento folha 2 dos Autos de Provizão, resposta 
folha 7 e requerimento folha 20 do Apenço, sem que a este respeito nada se possa 
desvanecer com os fundamentos que expõem as Supplicadas na sua resposta folha 9 
verso e requerimento folha 21 do dito Apenço que a vista das referidas Vestorias e da 
Bulia, e indultos copiados na certidão folha 10 do mesmo Apenço a meu ver nenhuma 
atenção merece a opozição das Supplicadas, previsto o que dito fica e a ser a dita 
Freguezia de Valongo huma das mais pupolozas desta Comarca que se compõem de 
seiscentos e sesenta fogos, e duas mil e quarenta pessoas não se comprehendo neste 
numero as menores de sete annos para baicho, e isto ao tempo que se passou a 
certidão a folha 9 nos Autos de Provizão. 

Termos/ Termos em que me parece se acha o Requerimento dos Récurrentes nos de 
Vossa Magestade lhe deferir mandando lhe passar Provizão para aquelle imposto; 
unicamente para a dita Freguezia de Valongo, e pello tempo de dez annos para a 
factura do Corpo da nova Igreja, sendo aquella e esta arrematado por este Juizo, e tudo 
feito debaixo da inspecção dele ou de outro qualquer que a Vossa Magestade parecer 
para se acautelar qualquer descaminho que possa haver. 
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Quanto porem ão pozição das Supplicadas Religiozas constante dos requerimentos 
Apenços que délies consta, Vossa Magestade dará a providencia mais justa. 

Porto 22 de Outubro de 1785. 
O Dezembargador Corregedor e Provedor da Comarca 

(assinatura) 
Francisco de Almada e Mendonça». 
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Documento n°70 
1785.Novembro.07 - Lisboa 
Parecer do procurador da Coroa sobre as razões apresentadas por Francisco de Almada 
e Mendonça, concernentes à construção da nova igreja matriz de Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, s/ fis. 

«Como se faz indubitável a necessidade de edificação huma Igreja Nova composta de 
todas as suas Partes, assim por ser a antiga demaziada mente pequena pêra o grande 
numero dos Freguezes delia, como tão bem por se achar arruinada, e não admitir 
concerto, nem reparo algum, que a possa pôr em bom estado; e como os oficiaes da 
Camará, Nobreza, e Povo, sendo ouvidos sobre o requerimento dos Suplicantes, 
reconhesem a necessidade da edificação de Nova Igreja, e convém, em que ella se 
construa pelo rendimento da Impozição de hum real em cada quartilho de Vinho, e de 
Azeite, e em cada arrátel de Vaca pelo espaço de dez annos, e lançado tão so mente aos 
Paroquianos da dita Freguezia. Conformo me com o Parecer do Corregedor 
Informante, não so pelo que toca a construção do Corpo da Igreja, que pertence ao 
Povo; mas taobem pelo que respeita a Capela Mor, a que devem ser obrigadas as 
Religiozas do.Mosteiro de São Bento do Porto, que ainda são Padroeiras, percebem 
notória mente os avultados Dízimos da mesma Freguezia, pelo que não se fazem 
atendíveis os requerimentos que elas tem feito para não serem obrigadas a edificação 
de nova Capella Mor». 
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Documento n°71 
1786.Março.02 - Lisboa. 
Provisão para se colocar a lanços as obras de edificação da nova igreja matriz de 
Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, s/ fis. 

«Por Provizão na forma da informação e resposta do Procurador da Coroa, ordenou ao 
Informante facer por a lanços a obra da Igreja separada da Capela-Mór, tanto pelo que 
pertense ao officio de Pedreiro como de Carpinteiro, e faça arrematar pelo menor, e 
mais seguro lanço, e sendo paga a imposição do real d'agoa que se lhe concede por 
tempo de dez annos, sem puder extenderse do destricto da freguezia sendo Espector 
da mesma obra o mesmo Informante, e fazendo noteficár as Relegiozas Padroeiras 
para a obra da Capela/ Mór correspondente a do Corpo da Igreja, com pena de 
sequestro nos mesmos Dizimos que percebem no caso de repugnarem á factura da 
mesma obra, indubitavelmente da sua obrigação. Lisboa 2 de Março de 1786». 
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Documento n°72 
1786.Abril.04 - Lisboa. 
Autorização régia para se lançar os impostos pedidos pelos moradores de Valongo. 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, maço 173, n°26, s/fl. 

«Aos moradores do lugar e freguezia de Vallongo na cidade do Porto, se hade passar 
Provizão de impozição de hum real em cada aratel de carne, e em cada quartilho de 
vinho e azeite que se vender na dita freguezia por tempo de dés annos para as obras 
da sua Igreja. Lisboa 4 de Abril de 1786. 

(assinatura) 
Joze Federico Ludovici». 
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Documento n°73 
1786.Abril.10 - Lisboa. 
Provisão de D. Maria I decretando os impostos pedidos pelos moradores de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fl. lf.,v.. 

«Dona Maria por Graça de Déos. Rainha de Portugal e dos Algarves d'Aquem e d'Alem 
Mar em Africa Senhora da Guine. Saúde. Faço saber a vos Corregedor e Provedor da 
Comarca da cidade do Porto, que os Moradores do Lugar de Vallongo do termo dessa 
cidade Me reprezentarão por sua Petição, que a Igreja da sua Freguezia alem de ser 
muito pequena, e se não poderem acomodar dentro delia os Parrochianos, ouvindo 
Missa muito Povo de fora delia sem atenção devida a tão Alto Sacramento, também se 
achava em deplorável estado, arruinada, e antiga; não só nas paredes, madeiras, 
Tribuna, e sepulturas; mas geralmente não tinha couza nenhua em termos de se 
fazer nella os Officios Divinos; e fazendo os Suplicantes Cabbido, assentarão 
uniformemente fazer se hum Templo novo com capacidade para nelle caberem 
todos os Freguezes nas funçoens do Sanctuario; porem como se achava o dito Povo 
alcançado e muito pobre, pelo que não podião concorrer com a despeza entre si, e só 
por meio da Impozição de hum rial em cada quartilho de vinho, e de azeite, e em 
cada arrátel de carne pelo espaço conveniente a tão pia e necessária obra: Me pedião 
lhe fizesse Mercê mandar passar Provizão para a dita Impozição: E visto seu 
Requerimento, e o que constou da vossa Informação, ouvindo os officiaes da Camará, 
Nobreza, e Povo, que não tiverão duvida, como também a não teve o Procurador da 
minha Real Coroa a quem se deu vista; e sendo indubitável a grande necessidade, que 
ha de se fazer a nova Igreja, e ser sem questão pertencer a Madre Abbadeça, e mais 
Religiozas do Mosteiro de São Bento da Ave Maria dessa cidade do Porto a factura da 
Capella maior da dita Igreja de Vallongo, de que erão Padroeiras, e precebião os 
avultados dizimos, para o que sendo ouvidas impugnarão a Suplica, e constar pela 
vistoria, e mais deligencias a que se procedeo a precizão da nova Igreja, que sendo 
esta obra posta a lansos fora o menor de dezeseis contos de reis, como consta do 
termo que se vos remete por copia com os apontamentos e planta, e risco a que se 
procedeo: E tendo a tudo concideração: Hei por bem conceder aos Suplicantes a 
Imposição de hum rial em cada quartilho de vinho, e azeite, e em cada arrátel de 
carne, que se vender na dita Freguezia por tempo de dez annos, sendo paga a obra da 
dita Igreja pela mesma Impozição sem poder estender se do destrito da Freguezia; e 
fareis pôr novamente a lansos a obra da Igreja separada da Capella mór, tanto pelo 
que pertence ao officio de pedreiro, como de carpinteiro, e o fareis arrematar pelo 
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menor, e mais seguro lanço: E fareis notificar as Religiozas Padroeiras para a obra da 
Capella mór correspondente á obra da Igreja alias correspondente ao corpo da Igreja 
com a pena de sequestro nos mesmos Dizimos, que precebem, no cazo de 
repugnarem a factura da mesma obra indubitavelmente da sua obrigação: E a mesma 
Impozição fareis rematar annoalmente pelo maior, e mais seguro lanso, sendo húa, e 
outra obra arrematada por esse Juizo, e tudo feito debaixo da Inspecção delle para 
acautelar qualquer descaminho, e segurança, e perfeição da mesma obra: Esta 
Provizão se cumpri (lv.) se cumprira muito inteiramente como nella se contem, e 
que seu efeito haja de durar mais de hum anno, sem embargo da ordem Livro 2o, 
folha 40 em contrario, e se registara donde necessário for para a todo o tempo 
constar, que eu assim o houve por bem. E pagarão de novos direitos 540 reis, que se 
carregarão ao Thezoureiro délies a folha 176 do Livro primeiro da sua receita, e se 
registou o conhecimento em forma no Livro 42 do Registo Geral a folha 168. A Rainha 
Nossa Senhora o mandou pelos Ministros abaixo assignados do seu conselho, e seus 
Dezembargadores do Paço, Andre Antonio de Almeida a fes em Lisboa a 10 de Abril 
de 1786. Desta 800 reis, e de assignar o mesmo. = Francisco Jozé da Costa de Soto 
Maior a fes escrever = Jozé Rualdo Pereira de Castro = Jozé Alberto Leitão = Joze 
Rualdo Pereira de Castro = Pagarão 540 reis, e aos Officiais 928 reis. Lisboa 11 de Abril 
de 1786 = Dom Sebastião Maldonado = Por despacho do Dezembargador do Paço de 2 
de Março de 1786 = Registada na Chancellaria Mor da Corte e Reino no Livro de 
Officios e Mercez a folhas 4 verso. Lisboa 11 de Abril de 1786. = Antonio Joaquim 
Serrão». 
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Documento n°74 
1794.Junho.07 - Porto. 
Compra de uma bouça para se extrair a pedra de alvenaria. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°64, fl. 5v.. 

«Pello emporte de hua Bousa que por ordem do Illustrissimo Senhor 
Corregedor e Provedor da Comarca comprou a Joze Marques de Paiva, 
onde se arranca a pedra de Alvenaria como do recibo por 57$460». 
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Documento n°75 
1794.Dezembro.18 - Porto. 
Sentença cível a favor das padroeiras da igreja matriz de Valongo que recusaram o 
pedido de renúncia do reitor Afonso Gonçalves Pereira. 
A.D.P., Secção Monástica, Mosteiro de S. Bento da Avé Maria, livro n°4638, fis. 275f.-
281L 

«Dona Maria por Graça de Deos Raynha de Portugal, e dos Algarves e daquem e dalém 
Mar em Affrica Senhora de Guine e da Comquista Navegação Comercio da e Thiopia 
Arabia Percia e da índia Saúde. A todos os Corregedores Provedores Ouvidores 
Julgadores, Juizes Justiças, Offeciaez e pesoas delia destes meus Reynos, e Senhorios 
de Portugal aquelles a quem donde e perante quem, onde os quaez, e a cada hum dos 
quaez esta minha prezente e maiz verdadeira carta de sentença eivei em forma tirada 
e rezumida e extrahida, a requerimento de parte que a pedio e requereo se lhe deo e 
pasou que hé a prezente for aprezentada, e o verdadeiro conhecimento delia e com 
ella da minha parte se vos pedir alegar e requerer porqual (275v.) Porqual quer via 
modo forma maneira ou rezão que seja. Façovos saber a todas as Jostiças em Geral, 
em como nesta minha Corte, e Rellação e Caza da cidade do Porto perante mim e o 
meu Dezembargador, Juiz dos feitos e Aggravos da Coroa se ordenarão digo da Coroa 
se ordenão, tratarão, e procesarão athe que finalmente forão sentenciados huns autos, 
civeiz de cuminatorio em que são autoras a Donna Abbadesa e mais Rellegiozas, do 
Mosteiro de São Bento da Ave Maria desta cidade, e Reo o Reverendo Afonso Gonçalves 
Pereira, Vigário da freguezia de Valongo, e pellos ditos autos e termos délies se via e 
mostrava, fazerem as autoras, huma petição (276f.) petição ao meu Dezembargador 
Juiz dos feitos, e Aggravos da Coroa, em que nella lhes reprezentavão o seguinte. 
Dizem a Madre Donna Abbadeça e mais Relegiozas do Real Mosteiro de São Bento da 
Ave Maria desta cidade, Donatárias dos coutos de Rio Tinto, Sandim e Tarouquella, que 
os Senhores Reys, Dom Manoel, e Dom João treseyro de Glorioza Memoria, a custo da 
sua Real Fazenda, fundarão o Real Mosterio das suplicantes no mesmo sitio, em que 
ainda existe, para nelle unirem, e incorporarem perpetuamente os quatros 
antiquisimos Mosteiros de São Christovão de Rio Tinto: São Salvador de Tuyas, e São 
Salvador de Villa Cova de Sandim, sitos neste Bispado do Porto, e o de Santa Maria 
Maior de Tarouquella, sito no Bispado de Lamego, todas de Relligiozas da Ordem do 
Patriarcha São Bento, com todos os seus Coutos, e Jurisdiçoens, Padroados de Igrejas 
Cazaes Herdades, (276v.) Herdades, Frutos, e Proventos, e maiz direitos, e couzas que 
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elles tinhão e possuião, e lhe dezião respeito, alcansando para isso Bulias Appostolicas, 
o que tudo se ultimou no anno de mil e quinhentos e trinta e sinco, em que as 
Rellegiozas dos ditos quatro Mosteiros se mudarão para o novo desta cidade, o qual 
pella sua fundação, ficou sendo do Real Padroado, e os sobreditos Mosteiros 
supremidos e extinctos, perdendo, athé a sua propria denominação, e todos os seus 
bens, e Padroados das Igrejas, que herão da sua Aprezentação, revestindo, e 
adquerindo a natureza, Privilégios, e regalias do Real Mosteiro, das suplicantes a que 
forão unidos de tal forma que o dito Senhor Rey Dom João treseyro por hum seu 
Alvará, mandou a Gomez Paez, Provedor das Obras do Real Mosteiro, das suplicantes, 
que vagando alguas Igrejas que fosem da Aprezentação dos referidos extintos 
Mosteiros, logo tanto que vagacem, tomace (277f.) Tomase de cada húa delias a Posse 
por partes e em nome das suplicantes, e seu Mosteiro, por serem, a elle annexadas, o 
que asim se executou pello ditto Provedor Gomez Paez, e entre as Igrejas, que herão 
do padroado, e aprezentação insolidum do sobre dito Mosteiro de São Christovão de 
Rio Tinto, em todo e qual quer tempo, que vagava, hera a Igreja de São Mamede de 
Valongo, termo desta cidade, e sem consensso, rezerva, nem alternativa algúa, e desde 
esse tempo em diante sempre as supplicantes, persi, e pellas suas Antecessoras, se 
tem comcervado na pacifica e immemorial posse do Padroado da dita Igreja de São 
Mamede, de Valongo, da mesma forma que se tinhão concervado as Abbadeças e 
Rellegiozas do dito Mosteiro de Rio Tinto, aprezentando nella Vigários em todo e 
qualquer tempo, que vagava, e as suas aprezentaçoens sempre sortirão plenário 
efeito, sendo os seus aprezentados confirmados, e (277v.) E colados em Vigários da 
dita Igreja, sem concurso, rezerva, nem alternativa, algúa. E por quanto sendo como 
hé a dita Igreja de São Mamede de Valongo de natureza de Padroado Real Coroa digo 
Real, e as suplicantes suas Padroeiras insolidum como Donatárias da Real Coroa, hé 
certo, e sem duvida algúa que não pode ser renunciada, nem pencionada sem o seu 
expreso conssentimento, o que sabe muito bem o Reverendo Affonço Gonçalves 
Pereira Cappêllo, Vigário actual da mesma Igreja, por apprezentação das suplicantes; 
porem como poderá acontecer, que elle a pretenda renunciar, e pencionar sem 
conssentimento das suplicantes, e depois allegar ignorância, o querem fazer noteficar, 
para que não renuncie a dita Igreja á favor de pessoa algúa sem expresso 
consentimento das suplicantes, e para ficar judecialmente sendo sabedor de natureza 
do Padroado da mesma Igreja, (278f.) Igreja, e não poder em tempo algum allegar 
ignorância, com a comminação de que renunciando a ou obrando algú facto, em 
offença do Padroado, e regalias das suplicantes, e as suas sucessoras, incorrer na penna 
de commisso, e poderem estas em todo o tempo uzar do Direito, e acçoens, que lhe 
competem, e ficarem, vigurozas, pella expressada intimação, e judecial siencia de todo 
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o exposto =// Pede a Vossa Senhoria seja servido mandar que o Escrevão deste Juizo 
da Coroa notefique ao Reverendo suplicado para tudo o referido, e com a comminação 
de se julgar a noteficação por sentença a sua revelia e Recebera Mercê = a qual petição 
sendo aprezentada ao meu Dezembargador Juiz dos feitos, e Aggravos da Coroa, nella 
deo e profereo o seu Despacho seguinte, = como pede Doutor Souza = em vertude do 
qual Despacho sendo o Reo citado, lhe foi acazada a ci(278v.) A citação como se mostra 
do termo seguinte, Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo, de mil e cete 
centos e noventa e quatro aos vinte e nove dias do mez de Novembro do dito anno 
nesta cidade do Porto, e moradas do Doutor Dezembargador Juiz da Coroa Antonio 
Vicente de Souza, em publica audiência, ahy apareceo prezente o Requerente Manoel 
Carvalho de Magalhaens, Procurador das Autoras a Donna Abbadeça e mais Rellegiozas 
do Real Mosteiro de São Bento da Ave Maria desta cidade, e por elle foi dito que trazia 
citado ao Reverendo Affonço Gonçalves Pereira Capello, Vigário da freguezia de São 
Mamede de Valongo para todo o contheudo na forma da petição ao diante junta, e com 
a comminação na mesma expresada pello que requeria o ouvesse por citado, e 
esperado a primeira para juntar Procuração, e visto por elle Menistro o mandou 
apreguar (279f.) Apreguar primeira e segunda vez, pello Guarda da Rellação, e por dar 
fé não aparecia o ouve por citado e por esperado a primeira para juntar Procuração de 
que fiz este termo, eu João Joze da Silva Pereira o escrevi =// Segundo que assim se 
continha e declarava em o dito termo de acuzação e pello Reo não aparecer foi 
lanssado, como se mostra do termo seguinte, = Aos treze dias do mez de Dezembro 
de mil e setecentos e noventa e quatro, annos nesta cidade do Porto, e moradas do 
Doutor, Dezembargador Juiz da Coroa Antonio Vicente de Souza em publica 
audiência, ahy pello requerente Manoel Carvalho de Magalhaens, Procurador das 
Autoras, e por elle foi dito que como o Reo tinha ficado esperado a primeira, para 
juntar a Procuração e o não tinha feito requeria foce lanssado delia e do que (279v.) E 
do que podia alegar e que se fizessem, os autos concluzos para se julgar a comminação 
por sentença e vista por elle Ministro o mandou apreguar primeira e segunda vez, 
pello Guarda da Rellação e por dar fé não aparecia o ouve por lanssado da Procuração, e 
do que podia alegar e se mandou fazer os autos concluzos de que fiz este termo eu 
João Joze da Silva Pereira, o escrevi=// Segundo o que asim se continha e declarava 
em o dito termo de lanssamento escripto nos autos os quaez se fizerão concluzos ao 
meu Dezembargador, Juiz dos feitos e Aggravos da Coroa, e sendo por elle 
aprezentados em Rellação nella com os mais do meu Dezembargo Juizes Adjuntos 
proferio a sentença seguinte// Acórdão em Rellação. Saúde. Julgão a comminação por 
sentença, que mandão se cumpra, visto não opor o Reo couza, que o relê (280f.) O 
releve, antes ser lansado, e pague as custas, Porto dezasseiz de Dezembro de mil e 
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setecentos, e noventa e quatro = Doutor Souza = Amaral = //Carneiro e Sa =// 
Segundo que assim se continha e declarava em o dito Acórdão, que sendo publicado 
logo por parte da Autora, foi pedida e requerida a prezente que se lhe deo e passou 
pella qual vos mando, a todas as Justiças em geral que sendo vos aprezentada indo 
primeiramente pello meu Dezembargador Juiz dos feitos e Aggravos da Coroa ao 
diente nomiado e asignado, e passada pella minha chancellaria e sellada com o sello 
delia a cumpraes e guardeiz, e em seu cumprimento julgo a comminação por 
sentença, a qual mando se cumpra, e guarde como nella se contem e outro sim sera o 
Reo requerido pellas custas dos autos que ao todo com o feitio, desta emportão e 
somão a quantia de (280v.) De dous mil trezentos e trinta reis // segundo forão 
contadas pello contador desta minha Rellação, e sendo por ellas requerido não pagando 
no termo da Ley, se lhe fará penhora em tantos de seus bens moveiz que bem 
bastem e cheguem para este pagamento e não os tendo ou não bastando o sera nos de 
rais que huns e outros, lhe serão tirados de seu poder e metidos em mão de hum fiel 
Depozitario e depoiz de andarem em pregão os termos da Ley, serão rematados a 
quem por elles maiz der para do seu preduto ser as Autoras pagas de tudo o que dito 
hé e das maiz custas que na execução desta acresser o que cumprireis. Saúde. A 
Raynha Nossa Senhora o mandou pello Doutor Antonio Vicente de Souza, do seu 
Dezembargo e seu Dezembargador Juiz dos feitos e Aggravos da Coroa nesta Corte e 
Rellação e Caza da cidade do Porto, sobscripta (281f.) Sobscripta por João Joze da Silva 
Pereira, escrevão Proprietário do dito Juizo da Coroa aos dezoito de Dezembro de mil 
e setecentos e noventa e quatro annos, pagousse desta a conta do amarge e de 
assignatura ja se pagarão seis contos reiz, e o sello da chancellaria, nella se hade pagar e 
eu João da Sylva Pereira a sobescrevy. 

(assinaturas) 
Antonio Vicente de Souza 

Doutor Manoel Francisco da Sylva e Veiga Moura 
João Jozé da Sylva Pereira». 
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Documento n°76 
1795.Janeiro.18 - Porto. 
Conferência de algumas verbas despendidas com a construção da nova igreja 
matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°64, fl. 25v. 

«0 Senhor Francisco Frutuoso de Souza; morador em Vallongo pelos 
dinheiros que tem recebido para as despesas da nova obra da Igreja de 

deve 
Vallongo 
Em 28 de Fevereiro de 1794// Pelo Mandado pasado por Crespim 
Caetano da Costa sobre Ignacio da Costa Lima 60$355 
Em 27 de Março de 1974// Pelo Mandado pasado pelo mesmo Escrivão 
sobre Ignacio da Costa Lima a pagar a João Lopes da Silva Ferras 
recebeu como dos seus recibos por duas vezes 400$000 
Em 5 de Julho de 1794// Pelo Mandado pasado pelo mesmo Escrivão 
sobre Ignacio da Costa Lima a pagar a João Lopes da Silva Ferras, 
recebeu como de seu recibo 400$000 

Em 8 de Novembro de 1794// Pelo Mandado pasado por Crespim 
Caetano da Costa sobre Ignacio da Costa Lima a pagar a João Lopes da 
Silva Ferras de 1.064$492 recebeu por seu [?] 600$000 
Em 18 de Janeiro de 1795 recebeu o mesmo senhor Francisco 
Frutuozo de Sousa de João Lopes da Silva Ferras resto do Mandado de 8 
de Novembro de 1794, de que se pasou recibo 464$492 

Em 18 de Janeiro de 1795// Pelo Mandado pasado por Crespim Caetano 
da Costa sobre Ignacio da Costa Lima a pagar a João Lopes da Silva 
Ferras recebeu a quantia do mesmo 46$665 

Total 1.971$512». 

http://1795.Janeiro.18


Documento n°77 
1795.Janeiro.20 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°64, fis. 26v.-27 f. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos noventa e 
sinco, aos vinte dias do mes de Janeiro do dito anno nesta cidade do Porto e contadoria 
da Real casa Pia de Correção e Educação e coartelamento das Partidas Vulantes e 
Rezidencia do Doutor Francisco de Almada e Mendonça, Moço Fidalgo com exercício na 
Caza de Sua Megestade do seu Dezembargo e seu Dezembargador na caza da 
Suplicação com exercício nesta Rellação e caza do Porto e nesta cidade e sua comarca 
Corregedor e Provedor aonde Eu Escrivão estava e ahy na prezença delle Menistro, 
sendo prezentes Francisco Frotuozo de Souza e João Lopes da Silva Ferras pessoas 
que reconheço pellos próprios de que dou feé, foi averiguado o estado em que se 
achava a receita e despeza que se tinha feito com a obra da Igreija do lugar de Valongo, 
e entrando-se a examinar, sevé por este mesmo livro a folhas húa té folhas vinte e 
sinco ter pago o mesmo Francisco Frotuozo de Souza hum conto novecentos setenta 
e hum mil quinhentos e doze réisl:971$512 reis = de despezas da mesma obra sendo 
a ultima despeza thé des do corrente, sendo recebida aquella quantia por parcellas da 
mão do dito João Lopes da Silva Ferras, como se verefica dos recibos que tem em 
(27f.) em seu poder, e que neste auto também aprezentou, que comferem a mesma 
quantia de hum conto novecentos setenta e hum mil quinhentos e doze reis = 
1:971$512 reis = como se endevidua pella conta correnta retro folhas vinte e seis, e 
para constar deste auto de Exame e averiguação de contas feito a requerimento do dito 
João Lopes da Silva Ferras para sua descarga, e mandou elle Menistro aqui fazer que o 
aprovou, não duvidando o dito Francisco Frotuozo de ter recebido aquela referida 
parcella por deferentes porçoens que de tudo deu feé e com o mesmo Menistro 
asignei asim como os sobreditos e Eu Crespim Caetano da Costa, Escrivão desta 
dependência o escrevy. 

(assinaturas) 
Francisco de Almada e Mendonça 
Crespim Caetano da Costa 
João Lopes da Silva Ferraz 
Francisco Frutuozo de Sousa». 
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Documento n°78 
1795.Fevereiro.18 - Porto. 
Pagamento de 24$000 réis ao arquitecto Teodoro de Sousa Maldonado concernente 
à execução da cópia do risco da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°64, fis. 29v.-30f.. 

«Petição 
Illustrissimo e Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor e Provedor = Dis o 
Bacharel Thiodoro de Souza Maldonado desta cidade que tendo tirado huma copia do 
risco da Igreja de (30f.) de Valongo para com ella se instruir hum requerimento a Sua 
Magestade cuja copia foi justa em vinte e quatro mil reis inda o Suplicante esta por 
inbolsar da dita quantia, e constando ao mesmo Suplicante por via dos zeladores 
daquela freguezia, que esta quantia havia de ser paga do dinheiro das folhas da dita 
obra debaixo da Inspeção de Vossa Excelência por isso recorreo Pede a Vossa 
Excelência seja servido mandar do dito dinheiro satisfazer ao Suplicante annuncio na 
dita quantia E recebera mercê. 
Despacho 
Paguese ao Suplicante a quantia de vinte e quatro mil reis Porto quatorze de 
Fevereiro de mil e setecentos e noventa e sinco = Doutor Almada. 
Recibo 
Recebi do senhor João Lopes da Silva Ferras a quantia de vinte e quatro mil reis 
constante da Petição retro Porto dezoito de Fevereiro de mil sete centos noventa e 
sinco = Theodoro de Souza Maldonado. 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°79 
1796.Outubro.18 - Porto. 
Despesas efectuadas pelas padroeiras na capela-mor da igreja matriz de Valongo. 
B.N.L., Reservados, COD. 8411, s/fls. 

«Dispendemos com hum Pavilhão novo para o Altar do Santíssimo 
Sacramento, e mais Ornamentos que demos para a nossa Igreja de São 
Mamede de Vallongo no triénio, Quarenta e dous mil quinhentos e 
noventa reis 42$590». 

http://1796.Outubro.18


Documento n°80 
1796.Outubro.30 - Lisboa. 
Aviso régio decretando os impostos sobre o pão e trigo aos moradores de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fis. lv.-2f.. 

«Sendo prezente a Sua Magestade a Informação que Vossa Senhoria deu sobre a 
Reprezentação do Juiz, Procurador, Elleitos, e Moradores de Vallongo a respeito da 
edeficação da sua Igreja Matriz para a qual pertendem onerar-se não só com a 
Impozição sobre o azeite, vinho, e carne que já se lhe havia concedido; mas sobre o 
pão que levão para o consumo da cidade do Porto, e suas vezinhanças, e também para 
com a mesma Impozição se reedificar a Ponte da Carvalha, e se reparar a Estrada Real 
que vai do Porto até Ponte Ferreira, que por Avizo de 3 de Outubro de 1794, se 
mandou proceder a exame sobre a planta que se acha aprovada, a ver se podia com 
menor despeza, e sem opressão dos Moradores construir com decência; assim como 
o outro exame dos cinco reis impostos, como pertendem sobre cada alqueire de trigo 
ouvida a Camará da dita cidade: He a mesma sentença servida que vista a muita 
precizão, e beneficio publico que rezultava das obras mencionadas, ser conveniente a 
dita Impozição fazendo-se logo nella a declaração de que metade da mesma 
Impozição seja annoalmente empregada na reedeficação e reparo da Ponte e Estradas 
referidas, e que dure até as ditas obras se acabarem, aplicando-se para ellas toda a 
Impozição no cazo de se acabar a obra da Igreja antes de concluidas as outras; e do 
mesmo modo aplicando-se para a Igreja toda a Impozição no cazo de se acabarem 
primeiro as ditas obras, e extinguindo-se a Impozição logo que ellas se concluírem, 
julgando que deste modo seria muito maior a utelidade que tirarião os Moradores da 
dita cidade sobre quem principalmente recahia a mesma impozição do que o 
incomodo e pezo delia que se fazia insencivel, vista a sua natureza, e o cómodo do 
melhoramento daquella Estrada que (2f.) que era das mais frequentes. O que 
participo a Vossa Senhoria para que na sobredita forma proceda na referida 
Impozição, e se continue na mencionada obra da Igreja, e reedificaçõens. Deos guarde 
a Vossa Senhoria. Palácio de Queluz em 30 de Outubro de 1796 = Jozè de Seabra da 
Silva = Senhor Francisco de Almada e Mendonça = Vai conforme = o escrivão 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°81 
1797.Novembro.25 - Porto. 
Registo de pagamentos referentes a despesas com a construção da nova igreja 
matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°64, fl. 64f. 

«Registo de quatro mandados que se pasarão na forma que abaixo se declara 
respectivos a despezas pertencentes a Igreja de Valongo, os quaes encontrou em 
conta Ignacio da Costa Lima a João Lopes da Silva Ferras, para a mão de quem se 
removeo o dinheiro que aquelle tinha em seu poder, na forma da conta corrente no 
livro da entrada e sahida dos dinheros aplicados para esta mesma Igreja da folha hum 
the folha quatro. 

1791.Julho.26 hum mandado a pagar a João Pinto da Silva de Valongo 
pello Escrivam Lacerda 88$595 

dito hum mandado a pagar a Antonio Alvez de Oliveira de 
Valongo dito Escrivam 70$650 

dito dia hum mandado a pagar a Antonio Alvez Pereira de 
Valongo, dito Escrivam 34$400 

1794. hum mandado a pagar a Manoel de Souza 60$355 
Pelo que ficou em poder de Ignacio da Costa Lima de 1 per 100 da 
quantia de 3:941$500, como da sua conta corrente por mim rubricada e 
que tudo consta do auto de aprovação de contas neste a folha 65 verso 39$415 

Soma duzentos noventa e três mil quatro centos e quinze reis 293$415 
Cujo registo se lansou aqui no dia 25 de Novembro de 1797 em que se formou o auto 
de contas a folha 65 verso. 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 

http://1797.Novembro.25
http://1791.Julho.26


Documento n°82 
1797.Novembro.25- Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°64, fis. 65v.-66f.,v.. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil sete centos noventa e 
sete aos vinte e sinco dias do mes de Novembro nesta cidade do Porto e contadoria 
desta Real caza Pia da Correção Educação e acoartelamento das Partidas avulsas e 
Rezidencia do Doutor Francisco de Almada e Mendonça professo na ordem de Christo 
Moço Fidalgo com exercício na caza de Sua Magestade e de seu Desembargo e seu 
Dezembargador na caza da Suplicação com exercício na Rellação e caza desta cidade e 
nella e sua comarca Corregedor e Provedor aonde Eu Escrivão estava na prezença 
delle Menistro sendo prezentes Francisco Frotuozo de Souza, e João Lopes da Silva 
Ferras Tthezoureiro desta Real caza Pia, pessoas que reconheço pellos próprios de 
que dou fè, foi averiguado o estado actual da despeza que se tem feito com a obra de 
Valongo, e entrando a examinarse pellas folhas regestadas neste mesmo livro de folhas 
vinte e sete ver (66f.) verso thé folhas sesenta e três verso sevé importar toda a 
despeza dous contos, duzentos sincoenta mil duzentos sesenta e sinco reis = 
2:250$265 = cuja despeza pagou João Lopes da Silva Ferras, cento quarenta e dous mil 
novecentos e sesenta reis = 142$960 = E asim mais por dous recibos de Francisco 
Frotuozo de Souza trezentos e sete mil sete centos quarenta e sinco reis=307$745 =. 
E neste acto em dinheiro corrente duzentos e seis mil seis centos noventa e sinco 
que recebeo o sobredito Frotuozo, fazendo estas três addiçoens, seis centos sincoenta 
e sete mil e quatro centos reis = 657$400 = que com a quantia que o mesmo 
Frotuozo, tinha em seu poder de hum conto quinhentos noventa e dous mil oito 
centos sesenta e cinco reis = 1:592$865, = producto do Real aplicado para a dita obra 
dos annos de mil sete centos noventa e quatro = 1794 = findo em Junho de mil sete 
centos noventa e sinco = 1795 = mil sete centos noventa e seis = 1796 = thé quinze de 
Abril de mil setecentos e noventa e sete = 1797 = como consta da verba nos autos e 
folhas setenta e seis = fl. 76, fas a total soma de dous contos duzentos e sincoenta mil 
duzentos sesenta e sinco= 2:250$265, que veyo a pagar João Lopes da Silva Ferras, 
porquanto se achão carregados ao mesmo Thezoureiro em receita no livro da entrada 
e sahida geral dos dinheiros aplicados para a obra a folhas quinze fl. 15 o rendimento 
dos referidos três annos, hum conto quinhentos noventa e dous mil oito centos 
sesenta e sinco = 1:592$865 = para constar deste Auto de Exa (66v.) de Exame e 
averiguação de Contas a requerimento do dito Thezoureiro João Lopes da Silva Ferras, 
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para sua descarga mandou elle Menistro se fisece neste livro, não duvidando o dito 
Francisco Frotuozo de Souza ter recebido as quantias mencionadas na forma que 
asima se declarão, e encontrado em despeza da mesma obra, de que tudo dou feé 
vindo por esta forma vem amostrarse que a total despeza da Igreja de Valongo té ao 
dia de hoje somase como neste se mostra de folhas huá the folhas vinte e sete verso 
fl.l thé fl.27 verso hum conto novecentos setenta e hum mil quinhentos e doze reis 
= 1:971$512 
Mais se mostra de folhas vinte e sete verso thé folhas sesenta e três verso fl.27v. thé 
fl.63v., ter-se despendido dous contos duzentos sincoenta mil duzentos sesenta e 
sincoreis = 2:250$265 
Que com a despeza dos antecedentes mandados que se achão registrados neste livro a 
folha sesenta e quatro fl.64 que importão duzentos noventa e três mil quatro centos e 
quinze 293$415 
vem a prefazer a total soma de quatro contos quinhentos quinze mil cento noventa e 
dous reis soma 4:515$192. 

Cujo auto asigney com elle Menistro e ditos Thezoureiro João Lopes da Silva Ferras e 
Francisco Frotuozo e Eu Crespim Caetano da Costa a escrevi. 

(assinaturas) 
Francisco de Almada e Mendonça 
Crespim Caetano de Sousa 
João Lopes Frutuozo de Souza 
Francisco Frutuozo de Souza». 
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Documento n°83 
1797.Novembro.27 - Porto. 
Entrada dos dinheiros do real aplicado, referente aos anos de 1794, 1795 e 1796. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fl. 15v.. 

«Pelo dinheiro que entregou Francisco Frutuozo de Souza de Vallongo; rendimento 
do real aplicado para a Igreja de Vallongo na conformidade da Provizão Regia de 10 de 
Abril de 1786, que o mesmo tinha recebido pertencente aos annos seguintez, 

a saber 
Rendimento do anno de 1794 que findou em Junho de 1795, 
quinhentos e quarenta e sinco mil cento e quarenta e quatro 
r e i s 545$144 
Rendimento do anno de 1795, que findou em Junho de 1796, 
quinhentos secenta e três mil reis 563$000 
Rendimento do anno de 1796, que findou em Abril 1797, quatro 
centos oitenta e quatro mil setecentos e vinte 484$720 

1:592$864». 
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Documento n°84 
1798.Novembro.10 - Porto. 
Pagamento dos ordenados em atraso efectuado ao arquitecto Damião Pereira de 
Azevedo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°64, fl. lOlv.. 

«Pelo que se pagou ao Director e Arquiteto da obra da Igreja Damião 
Pereira de Azevedo de seu ordenado a 8$000 por mez de des mezes 
vencidos 80$000». 

http://1798.Novembro.10


Documento n°85 
1799.Março.l6 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°64, fis. 112v.-113f.. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil sete centos noventa e 
nove aos dezasseis dias do mes de Março nesta cidade do Porto e contadoria da Real 
caza Pia da Correcção Educação e quartellamento das Partidas avulsas, e Rezidencia do 
Doutor Francisco de Almada e Mendonça comendador da ordem de Christo Mosso 
Fidalgo com exercício na caza Real de seu Dezembargo e seu Dezembargador dos 
Aggravos da caza da Suplicação com exercício na Rellação desta cidade e nella e sua 
comarca Corregedor e Provedor, aonde Eu Escrivão estava na prezença delle Menistro 
sendo prezentes João Lopes da Silva Ferras, Thezoureiro desta Real caza Pia que 
reconheço pello próprio de que dou feé, foi averigoado o estado das despezas da obra 
da Igreja de Valongo que neste auto aprezentou as folhas de numaro oitenta thé 
numaro cento e doze da mesma obra as quaes se achão regestradas neste livro de 
folhas sesenta e sete (113f.) e sete thé folhas cento e doze, as quaes comferidas com 
este livro de Registro se mostrão importar três contos sete centos trinta e nove mil 
oito centos e oitenta reis, que com a soma das antecedentes despezas que constão do 
auto de aprovação de contas neste a folhas sesenta e sinco verso thé folhas sesenta e 
seis de quatro contos quinhentos quinze mil cento noventa e dous fas o total de todas 
as despezas respectivas a obra da dita Igreja de Valongo oito contos duzentos e 
sincoenta e sinco mil e setenta e dous reis 8:255$072 e para constar deste auto e 
exame de averiguação de contas a requerimento do dito Thezoureiro para sua 
descarga mandou elle Menistro fizece neste livro onde se achão regestradas as suas 
despezas que comferem com as folhas que aprezentou cujo auto asignou com elle 
Menistro e Thezoureiro e Eu Crespim Caetano da Costa em feé do referido o escrevy. 

(assinaturas) 
Doutor Francisco de Almada e Mendonça 
Crespim Caetano da Costa 
João Lopes da Sylva Ferraz». 
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Documento n 86 
1799.Março.28 - Valongo. 
Conta da cal comprada para as obras da nova capela-mor. 
B.N.L., Reservados, COD. 8427, s/ fis. 

«Hoje, 28 de Março de 1799 annos. Rol da cal que vendy para a Capela Mor da Igreja de 
Valongo 
Por 71 sacos de cal em pedra a 750 reis cada hum emportão 5$325 
Do carreto dos ditos 71 saco de carreto a 126 reis cada hu emportão $852 
Soma toda a conta salvo erro 6$177 

(assinatura) 
Joze da Sylva Coelho 

Comferida na obra da cappela mor da Igreja de Vallongo; 29 de Março; de 1799 

(assinaturas) 
Ad'ministrador 
Agostinho Antonio da Fonseca 
Mestre Antonio Barboza». 



Documento n°87 
1799.Março.28 - S. Cosme. 
Conta do mestre ferreiro João Vaz concernente aos consertos das ferramentas 
utilizadas na construção da capela-mor. 
B.N.L., Reservados, COD. 8427, s/ fis. 

«Folha para pagamento dos consertos qui fiz para a pedreira pertensente á Capela-
Mor da Igreja de Valongo, a saber: 
Por 209 picoinz agusados cada sento a 500 reis emporta 4$045 
Por 4 brocas agusadas e revolidas $280 
Sam Cosme 28 de Março de 1799 

(assinatura) 
João Bás mestre ferreiro 

Comferida na obra da capella mor da Igreja de Vallongo; 29 de Março; de 1799 

(assinaturas) 
Ad'ministrador 

Agostinho Antonio da Fonseca 
Mestre Antonio Barboza». 
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Documento n 88 
1799.Abril.27 - Porto. 
Pagamento de 24$000 reis efectuado ao arquitecto Damião Pereira de Azevedo. 
A.D.P.. Provedoria da Comarca do Porto, livro n°.71, fl. 3v.. 

«A Damião Pereira de Azevedo pago na Contadoria por Despacho como 
do seu recibo 24$000». 

http://1799.Abril.27


Documento n 89 
1799.Outubro.25 - Porto. 
Despesas efectuadas com a nova capela-mor no triénio de D.Ana Antónia de 
Sampaio. 
B.N.L., Mosteiro de S. Bento da Avé-Maria do Porto, COD. 8427, fl. 12f. 

«Dispendemos com o custo de hum vazo de prata para levar o Sagrado 
Fiateio aos enfermos e alguns paramentos que mandamos fazer no 
triénio dezoito mil, novecentos e quarenta e cinco reis 18$945 

Dispendemos com o custo das obras de pedraria que mandamos fazer 
na nova Capella Mor da nossa Igreja de Valongo, um conto setecentos e 
cinco reis 1:700$005». 

http://1799.Outubro.25


Documento n 90 
1800.Abril.19 - Porto. 
Folha dos pagamentos efectuados a José Francisco de Paiva, aos herdeiros de 
Teodoro de Sousa Maldonado e a Crespim Caetano da Costa. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°71, fl. 36f. 

«Registro do que mais se pagou pertencentes â obra da Igreja de Vallongo por ordem 
do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Francisco de Almada e Mendonça na forma 
seguinte 
A José Francisco de Paiva, Architecto da sobredita obra; pelo seu 
ordenado de 9 de Outubro de 1799// té 9 de Junho de 1800// a 8$000 reis 
por mez; como do Despacho e recibo no seu requerimento 64$000 
A Donna Anna de Vasconcellos Maldonado e seu marido como herdeiros 
do falecido Arquiteto Theodoro de Souza Maldonado, por Despacho 
receberão 22$400 
A Crespim Caetano da Costa; dos seus selarios com as remataçoens das 
imposiçoens, em 19 de Abril de 1800 3$602 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 

http://1800.Abril.19


Documento n°91 
1800.Julho.23 - Porto. 
Entrega de 1:600$000 réis efectuada pelas padroeiras da igreja matriz de Valongo, 
concernente às obras da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n° 72, fis. 161. 

«Pelo dinheiro que recebeo João Lopes da Sylva Ferraz, por mão do 
Procurador das Religiozas sobreditas; Antonio Lima 1:600$000». 
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Documento n°92 
1800.Agosto.02 - Porto. 
Cópia do contrato realizado entre as monjas beneditinas e os moradores de Valongo, 
respeitante às obras de edificação capela-mor e sacristia do lado do nascente. 
A.D.P., Fundo Monástico, livro n°4595, fis. 110f.-117f.. 

«O Doutor Francisco de Almada, e Mendonça Comendador da Ordem de Christo moço 
fidalgo com exercício na Caza de Sua Alteza Real do seu Dezembargo, e seu 
Dezembargador na Caza da Suplicação com exercício na Rellação, e Caza desta cidade 
do Porto, e nella, e sua Comarca Corregedor, e Provedor. Saúde. A todos os Senhores 
Doutores Corregedores Provedores Ouvidores Julgadores Conservadores Juizes 
Justiça Ofeciaes e mais pessoas delia deste Reino, e Senhorios de Portugal a quelles 
aquém adonde, e perante quem e a cada hum dos quaes esta minha prezente e mais 
verdadeira Carta de Sentença eivei de Requerimentos em for(110v.) em forma dada 
pasada tirada e pasada alias tirada, e rezomida a Requerimento da parte que a pedio e 
requereu se lhe deu e pasou que he a prezente em forma pelo theor da qual indo 
aliem for ella aprezentada e o verdadeiro conhecimento delia deva, e haja de pertencer 
o seu devido efeito inteiro cumprimento plena via, e Real Execução delia e com ella da 
minha parte se lhes pedir alegar e requerer por qual quer via modo forma maneira 
ou razão que seja, e ser para: Faço lhes a saber a todos em geral, e a cada hum de 
pesoa em particular em suas juridiçoens e destritos em como perante mim e neste 
meu JUÍZO da Correição desta Comarca do Porto se tratarão procesarão correrão 
penderão seus termos, e finalmente pello Doutor Dezembargador Joze Teixeira de 
SouQllf.) de Souza Corregedor Ajudante desta Comarca, huns Autos de 
Requerimento da Dona Madre Abbadeça e mais Rellegiozas do Real Mosteiro de Sam 
Bento de Ave Maria desta Cidade, com o Juis Procurador Escrivão, e Eleitos da 
freguezia de Valongo pellos quaes Autos, é termos délies se via, e mostrava 
primeiramente a petição a que a Madre Abbadeça me fes do theor seguinte: Dizem a 
Madre Abbadeça digo a Madre Dona Abbadeça, e mais Rellegiozas do Mosteiro de Sam 
Bento de Ave Maria desta Cidade que trazendo ellas Supplicantes pleito com o Juis e 
Eleitos da Igreja, e freguezia de Sam Mamede de Valongo a respeito da obrigação que 
tem de fazer a Capela Mor da mesma Igreja de que são Padroeiras e Sam Christia delia 
conforme a planta aprovada por Sua Magestade (lllv.) Magestade querendo as 
Suplicantes por termo a todos os pleitos se contratarão compozerão com os mesmos 
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de elles a fazerem pella quantia de très contos, e duzentos mil reis dando logo metade, 
e outra nos primeiros dous annos seguintes fazendo os pagamentos no principio de 
cada hum délies na confermidade da Procuração junta, e como neste Juizo corre a 
Inspeção e ademenistração do Corpo da mesma Igreja pertendem para maior 
segurança e boa ademenistração que neste mesmo Juizo se tome conta da mesma 
Inspeção da capella, e Sam Christia recebendo também todo o dinheiro referido para 
se fazerem os pagamentos devidos aos Ofeciaes fazendose termo desta compozição e 
oferta pello Procurador das Suplicantes na forma da sua procu(112f.) Procuração, e 
para maior validade se julgue por Sentença, e se necesario for que os mesmos Eleitos 
asignem termo desta Compozição e ajuste que praticarão com as mesmas Suplicantes 
apensandose isto aos Autos de requerimentos e Provizoens que se alcansarão para a 
factura da obra da Igreja para a todo o tempo constar do referido// Pede a Vossa 
Senhoria seja servido deferir na forma requerida // e recebera mercê // A qual petição 
sendo-me aprezentada nella proferi o meu Despacho do theor seguinte: Como 
requer. Porto vinte, e três de Junho de mil oito centos // Doutor Almada. Segundo 
que assim se continha, e declarava em o dito Despacho em consequência do qual 
assignarão as Suplicantes o termo do theor seguinte: Termo de como as Suplicantes 
por seu Procurador pozerão na mão (112v.) na mão de João Lopes da Silva Ferras 
ofecial Maior da Contadoria da Real Caza Pia a quantia de hum conto seis centos mil 
reis para a obra da Capella Mor, e Sam Christia da Igreja do lugar de Valongo = Aos 
vinte e três dias do mes de Junho de mil oito centos nesta Cidade do Porto e Cazas da 
Rezidencia do Doutor Francisco de Almada, e Mendonça desta Comarca, e Caza da 
Contadoria delia aonde eu Escrivão, fui vindo ahi compareceo o Doutor Antonio de 
Araújo Lima Procurador constituido na Procuração retro o qual pos sobre húa Meza a 
quantia de hum conto e seis centos mil reis para a factura da obra da Capella Mor, e 
Sam Christia do lugar de Vallongo e Igreja delle debaixo das clauzulas e condiçoens 
expresadas na Procuração e com a obrigação de dar (113f.) de dar outra igual quantia 
em dous pagamentos nos primeiro dous annos nos seguintes, e no principio de cada 
hum délies, tudo na forma da dita Procuração, e petição retro que aqui havia por 
transcripta, e por se achar prezente João Lopes da Silva Ferras ofecial Maior da 
Contadoria desta Real Caza Pia contou a dita quantia de hum conto, e seis centos mil 
reis que achou certa e em si a recebeo para pagamento das folhas dos Ofeciaes que 
travalharem na dita Capella Mor, e Sam Christia da Igreja, do lugar de Vallongo de que 
de tudo dou fé e fis este termo que asignei com elle Menistro Procurador e 
Thezoureiro Crespim Caetano da Costa o escrevi // Doutor Almada // Crespim Caetano 
da Costa (113v.) da Costa// Antonio de Araújo Lima // João Lopes da Silva Ferras // 
Segundo que assim se continha e declarava em o dito termo, o qual foi asignado pellos 
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puderes concedidos na Procuração seguinte: Donna Vitoria Maria Corte Real Donna 
Abbadeça do Real Mosteiro de Sam Bento de Ave Maria desta Cidade do Porto, e 
Senhora Donatária dos Coutos de Rio Tinto, Sandim, e Tarouquella, e a Madre 
Prioresa, Sob prioresa, e mais Rellegiozas discretas, e Deputadas do governo do 
mesmo Mosteiro // Pella prezente constituimos nosso legitimo e bastante Procurador 
ao Senhor Doutor Antonio de Araújo Lima desta Cidade para que em nossos nomes, 
como se prezentes fossemos, para fazer e asignar hum termo de contrato de 
transação e amigável compozição que fazemos com o Juis da Igreja (114f.) o Juis da 
Igreja, e Elleitos da freguezia de Sam Mamede de Valongo, de que este nosso Real 
Mosteiro he Padroeiro pello qual lhe damos a quantia de três contos, e duzentos mil 
reis para se completar toda a obra da Capella Mor, e Sam Christia da dita Igreja de 
Valongo na forma da planta aprovada por Sua Magestade á conta dos quaes entregamos 
logo a quantia de hum conto e seis centos mil reis e a outra igual quantia de hum 
conto, e seis centos mil reis ficamos obrigados a pagala em dous pagamentos a saber 
daqui a hum anno oito centos mil reis, e dahi para o outro anno outra igual quantia de 
oito centos mil reis. Estipulando no mesmo contrato todas as clauzulas e condiçoens 
que nos forem uteys a nos digo úteis ficando nos pello mesmo contrato desobrigadas 
de tudo quanto (114v.) quanto puder pertencer a obras e despezas da dita Capella 
Mor, e Sam Christia, e cesando por este modo todo os pleitos que tem havido, e posão 
haver a este respeito, e queremos que o mesmo contrato se julgue por sentença, e 
para tudo damos, e concedemos ao dito noso Procurador todos os puderes por Direito 
necesarios com livre, e geral ademenistração e especial mando do Real Mosteiro de 
Sam Bento da Ave Maria do Porto em vinte, e dous de Junho de mil oito centos e eu 
Dona Sabastiana Clara da Cunha Escrivaa do Mosteiro a sobsescrevy e asignei // Dona 
Victoria Maria Corte Real, Dona Abbadeça // Francisca Raimunda Prioreza // Donna 
Anna Joaquina de Sam Paio Suprioreza // Anna Joaquina de Sam Joze Deputada // 
Dona Ana Felica Deputada // Dona Maria Genoveva Deputada // Dona Antónia Theadora 
Deputada // Dona Sebastiana (115f.) Sebastiana Clara da Cunha Escrivaa do Mosteiro // 
Segundo que assim se continha, e declarava na dita Procuração depois do que também 
o Juis Procurador Escrivão e Eleitos, da Igreja de Valongo assignarão o termo do theor 
seguinte: Aos vinte e oito dias do mes de Julho de mil oito centos nesta Cidade do 
Porto, e Cazas da Rezidencia do Doutor Francisco de Almada e Mendonça Comendador 
da Ordem de Christo Moço Fidalgo com exercício na Caza de Sua Alteza Real o Principe 
Regente Nosso Senhor que Deos guarde do seu Dezembargo e seu Dezembargador 
na Caza de Suplicação com exercício na Rellação e Caza desta Cidade, e nella, e sua 
Comarca Corregedor, e Provedor aonde eu Escrivão estava ahi comparecerão Manoel 
de Souza Fernandes Juis da Crus Vicente Lopes de Carvalho Procurador, Joze 
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Gonçalves Carri (115v.) Carriço Escrivão, Caetano Alves Pereira, João Alves Saldanha, e 
Custodio da Silva Montanhão todos três Eleitos todos da freguezia de Sam Mamede de 
Valongo por serem anoteciados para este fim a requerimentos das Relegiozas de Sam 
Bento da Ave Maria desta Cidade para efeito de asignarem termo de estarem pello 
ajuste, e condiçoens a que se sujeitarão e obrigarão as ditas Relegiozas de porem a 
Capella Mor, e Sam Christia da dita Igreja de Valongo pella quantia de três contos, 
duzentos mil reis que ellas hao-de aprompatar na forma do seu termo retro correndo 
a Inspeção por elle dito Menistro, e pellos sobreditos foi dito que não tinhão duvida 
em asentarem o dito ajuste e nunca em tempo algum a elle se oporem com couza 
algúa com tanto porem (116f.) porem que ellas da sua parte não faltem com os 
promptos pagamentos correndo a Inspeção por ordem delle Menistro asim como 
corre o Corpo da Igreja para a maior brevidade da sua manufactura, e de não 
responderem por suas pessoas, e bens a couza alguma ficando asim desonerados tanto 
em promptidão e omisção que posa haver na mesma obra de que dou fé, e fis este 
Auto que asignei com elle Menistro e dito Juis Procurador Escrivão e Eleitos e eu 
Crespim Caetano da Costa o escrevi e asignei // Crespim Caetano da Costa // Doutor 
Almada // do Juis Manoel de Souza Fernandes huma crus // Vicente Marques de 
Carvalho // Joze Dias Marques // Custodio da Silva Montanhão // João Alves Alão // 
Caetano Alves Pereira // Segundo o que assim se continha e declarava em o dito 
termo, por vertude do qual (116v.) do qual forão os Autos preparados e feitos 
concluzos ao Doutor Joze Teixeira de Souza Corregedor Ajudante desta Comarca, em 
os quaes proferio a sua sentença do teor seguinte: Julgo os termos folhas quatro, e 
folhas sinco por setença que mando se cumpra e guarde em sua forma. Porto trinta 
de Julho de mil oito centos. Souza. Segundo que asim se continha, e declarava em a 
dita sentença a qual sendo asim dada foi publicada, e mandada cumprir de que se fes 
termo nos Autos dos quaes hora por parte da Dona Madre Abadeça e mais Relegiozas 
do Mosteiro de Sam Bento me foi pedido e requerido o que dos Autos de 
requerimentos lhes mandei dar e pasar sua sentença e visto seu requerimento se lhe 
deu e pasou que he a prezente em forma pelo theor da qual sendo elle 
primeiramente por mim asignado e pello dito Corregedor Ajudante (117f.) Ajudante e 
sellada com o sello deste meu Juizo a cumprão, e em seu cumprimento: Os termos 
nesta retro copeados se cumprão, e guardem em sua forma como nelles se contem, 
na forma da minha sentença retro copeada, que asim os julgou: Dada no Porto aos 
dous de Agosto de mil oito centos: Sobscripta por Crespim Caetano da Costa Escrivão 
Proprietário de hum dos oficios do Juizo da Correição desta Comarca do Porto. Pagou-
se de feitio desta por parte das Suplicantes ao margem contado, e de asignatura delia ja 
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se pagarão duzentos reis, e do sello se hao-de pagar trinta reis e eu Crespim Caetano 
da Costa a sobsescrevy 

(assinatura) 
Jose Teixeira de Souza». 
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Documento n°93 
1801.Janeiro.22 - Porto. 
Pagamento de 37$185 réis efectuado ao arquitecto Damião Pereira de Azevedo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°71, fl. 41f.. 

«Registro do que recebeo Damião Pereira de Azevedo; de um mez de 
seu ordenado menoz sete diaz, e trinta mil reis pela reforma do risco da 
Igreja; O que recebeo por virtude do Despacho em seu requerimento e 
soma 37$185». 
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Documento n 94 
1801.Março.20 - Porto. 
Pagamento de 800$000 réis efectuado pelo procurador das padroeiras da igreja de 
Valongo e concernente às obras de edificação da capela-mor e sacristia do lado do 
nascente. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°72, fl.161 

«Pelo dinheiro que recebeo João Lopes da Sylva Ferraz por mão dos 
procuradores das sobreditas religiozas; O Reverendo João Jorge de Souza 800$000». 



Documento n°95 
1802.Janeiro.07 - Porto. 
Declarações prestadas por Agostinho Antonio da Fonseca, ex-apontador e 
administrador da nova igreja matriz de Valongo, preso na Cadeia da Relação. 
A.T.T., Ministério do Reino, Maço 355, s/ fl. 

«Manoel Jozé de Carvalho, Escrivão da primeira vara das correiçoens do Crime da 
Corte, na Rellação e caza desta cidade do Porto. Saúde. Faço certo em como vindo eu ás 
moradas do Doutor Dezembargador Corregedor do Crime da Corte da mesma vara 
João Manoel Guerreiro de Amorim, no dia da data desta, ahi per elle Menistro me 
forão aprezentados huns autos de declaraçoens, detreminandome as paçase por 
certidão, ao que satisfazendo, o teor délies de verbo adverbum he o seguinte// 
Autoação 
Cadeias da Rellação. Delgado. Autos de declaraçoens que fas Agostinho Antonio da 
Fonceca prezo nas cadeias da Rellação, mandadas tomar por vertude da Portaria do 
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Governador das Justiças, ao diante junta. Anno 
do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e oito centos, e/ e dous, aos 
treze dias de Janeiro, nesta cidade do Porto, e moradas do Doutor Dezembargador 
Corregedor do Crime da Corte da primeira vara João Manoel Guerreiro de Amorim, 
onde eu Escrivão vim, e ahi por elle Ministro me foi aprezentada a petição, e auto de 
declaração seguintes com que formallizei estes autos, de que fiz esta autoação Manoel 
José de Carvalho o escrevy// 
Declaraçam 
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Governador. Dis Agostinho Antonio da 
Fonceca, prezo nos corredores da cadeia da Rellação, ad'menistrador que foi mais de 
três annos das obras que estão debaixo da inspecção do Illustrissimo Senhor 
Dezembargador Corregedor desta comarca Francisco de Almada e Mendonça, e este no 
mes de Outubro de mil oito centos, mandou fosse á sua prezença/prezença o Ouvidor 
Manoel João da Crus que nesse anno sérvio, e lhe intimou que da sua parte pedira ao 
supplicante todos os requerimentos que se tivesem feito a Vossa Excellencia, a qual 
ordem exactamente cumprio, porem o supplicante os não entregou dizendo em sua 
deffeza que visto taes requerimentos terem despacho do Ministro Superior os nam 
entregava sem sua ordem, disto rezultou poucos dias depois a vinte e quatro de 
Outubro do mesmo anno as nove oras da noite acharse o supplicante sercado pellas 
Justiça do mesmo Corregedor, e dando-lhe a vós de prezo, logo lhe apreenderão todos 
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Portaria 
O Dezembargador João Manoel Guerreiro de Amorim Pereira, passe as cadeias da 
Rellação com os Escrivaens que julgar convenientes, e tome ao supplicante as 
declaraçoens, que elle quizer fazer sendo tomadas na forma de direito as que 
respeitarem a terceiro, e autoado tudo que se concervara em boa goarda, e segredo, 
mandará pasar certidão de tudo que/ lhe entregara. Porto sete de Janeiro de mil e oito 
centos e dous. Hua rubrica». 
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Documento n°96 
1802.Janeiro.12 - Porto. 
Declaração de defesa que faz Agostinho Antonio da Fonseca, ex-apontador das obras 
da capela mor da nova matriz de Valongo, acusado de desvio de fundos das mesmas. 
A.N.T.T., Menistério do Reino, Maço 355, s/ fis. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e oito centos e dous, aos 
honze de Janeiro, nesta cidade do Porto, e cadeias da Rellação em o escriptorio delia 
aonde veio o Doutor Dezembargador Corregedor do Crime da Corte da Primeira Vara 
João Manoel Guerreiro de Amorim, comigo Escrivão de seu cargo, e como dos 
Digradados Custodio Tavares Ribeiro de Abreu, para effeito de tomar a Agostinho 
Antonio da Fonceca, natural da villa e Praça de Almeida, e prezo na dita cadeia, todas as 
declaraçoens que elle quizer fazer na forma por elle requerida, e ordeinnada na 
Portaria do Illustrissimo e Exce/ e Excellentissimo Senhor Governador das Justiças 
daptada, de sete de Janeiro, retro, digo, de sete de Janeiro, deste anno, retro; e logo 
sendo por elle Ministro, mandado vir á sua presença ao dito prezo Agostinho Antonio 
da Fonceca, lhe differio o juramento dos Santos Evangelhos, para que debaixo délies 
declarasse se o requerimento que neste acto lhe era aprezentado feito em seu nome 
em que requeria ao dito Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Governador lhe 
mandasse tomar judicialmente as declaraçoens que nelle fazia, e todas as mais que 
intentara fazer, hera por elle feito ou de sua ordem visto que senão achava por elle 
asignado. Se o fim o que se prepunha com as ditas declaraçoens hera de justificarse, e 
mostrar a sua/ ignocencêa, ou se as intentara fazer por motivo de ódio, paixão, ou 
dezafogo de prezo por se achar retido no cárcere, e sogeito aos orrores e mizerias que 
elle offerece. E finalmente se ele se achava naquella liberdade que he compatível com 
a condição de prezo, ou se sentia algua opreção, ou motivo que o podese obrigar, e 
constranger a faltar em tudo, ou em algua parte á verdade nas declaraçoens que 
intentava fazer, e recebido por elle o dito juramento, debaixo delle declarou que o 
requerimento que neste acto lhe era apresentado, ainda que senão achasse por elle 
asignado, hera feito por sua propria letra, e que o fim a que elle o deregia, era 
somente o de querer justifficarse por suas declaraçoens da injustiça com que tinha 
sido prezo, e com que era retido na prizão, as quaes intenta/ intentava fazer sem ódio, 
paixão, ou vingança de pessoa algua, e que se achava em liberdade sem o motivo 
algum que o podese constranger, ou obrigar a faltar a verdade no que declarar, de que 
nós Escrivaens damos nossas fés dizello asim o dito prezo, e logo passou a fazer as 
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declaraçoens na forma e maneira seguinte. Declarou, que elle dito Agostinho Antonio 
da Fonceca, tendo sido ad'menistrador no teatro desta cidade de ordem do 
Dezembargador Corregedor da Comarca Francisco de Almada e Mendonça, fora 
também por ordem sua passado a Inspector das obras das Fontainhas na companhia 
do cappitão Joze Joaquim Fernandes Correia; que achandose na ad'menistraçao desta 
obra, e vendo o dito Dezembargador Corregedor a actividade e zelo com que elle 
declarante se comportava, o imcombira da ad'menis/ ad'menistraçao da obra da Igreja 
de Vallongo, a qual era feita até á Cappela Mór por hua Impozição feita ao povo, e a 
mesma Cappella Mór, por conta das Freiras desta cidade digo, por conta das Freiras de 
São Bento desta cidade. Que chegando o mesmo Dezembargador Corregedor da cidade 
de Lisboa lhe fora elle declarante fallar a dar lhe parte de que o corpo da Igreja se tinha 
adiantado muito, e a cappella Mór era alicerces, o que era de prejuizo para a obra. Que 
então mandara o mesmo Dezembargador Corregedor da Comarca dar parte a 
Abbadeça de São Bento, a qual lhe mandara prepor que daria quatro mil cruzados para 
que a Cappella Mór se fizese junta com a obra do corpo da Igreja debaixo de hua 
mesma inspeção; o que elle não aceitou, e lhe mandou dizer que só por/ por oito mil 
cruzados conviria niso. Que então lhe propos elle declarante de que a obra hindo 
conforme a planta, senão podia fazer menos de vinte mil cruzados, e nesta forma se 
retirara para a ad'menistraçao da mesma obra, aonde tivera huma pequena dezavença 
com o Inspector Manoel Soares Borges, de que resultara ser elle declarante mandado 
vir para esta cidade por des dias aonde esteve por castigo, e não tornou para a dita obra 
para que não sucedese tornar a implicar com o dito ad'menistrador e ficando asim 
despedido das ad'menistraçoens em que tinha entrado, fora elle declarante morar para 
Vallongo aonde alugara cazas em Setembro do anno de mil e oito centos. Que em 
Outubro seguinte do mesmo anno intimara a elle declarante o Ouvidor de Vallongo 
Manoel João da Crus, que da parte do mesmo Dezembargador Corregedor da comarca 
lhe entregar a elle declarante todos os Requerimentos que tivese feito ao Illustrissimo 
e Excellentissimo Senhor Governador das Justiças, os quaes requerimentos elle 
declarante lhe tinha feito no dia sete do dito mes para hir á sua prezença, e elle 
declarante os não entregou, dizendo ao mesmo Ouvidor que o nam fazia por ter 
despacho de Menistro Superior, e que só com ordem deste o faria. Que elle 
declarante dera parte por escripto ao mesmo Illustrissimo e Excellentissimo Senhor 
Governador deste procedimento, de que resultara hir ordem/ ordem ao Ouvidor para 
ser condusido á sua prezença. Que elle declarante não sabe mais que se passou, e só 
que no dia vinte e quatro de Outubro do mesmo anno pellas nove horas da noite, fora 
cercado pellas Justiça do mesmo Dezembargador Corregedor, e conduzido pellos 
officiaes á casa Pia aonde o meterão em segredo, dispois de lhe fazerem aprienção em 
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todos os seos papeis, sem escapar o mais pequeno, e de lhe porem em soquestro os 
seos bens. Que a este procedimento se seguira o de ser elle declarante interrogado 
sobre a quantia de quatro centos, e quarenta e tantos mil reis que tinha dado a goardar 
ao Padre Jacinto de Oliveira Loureiro do lugar de Vallongo em cinco de Abril do anno 
de mil sete/ setecentos e noventa e oito, tomandose por fundamento de que elle 
declarante tinha extraviado a dita quantia da ad'menistraçao da obra da Igreja, o que era 
impraticável não só porque o dinheiro para os paguamentos da obra do corpo da Igreja 
corria pellas maens dos pagadores, que o despendiam em vista das folhas asignadas 
por elles, e pello Thezoureiro, mas também porque as primeiras folhas de 
pagamento da Cappella Mór tiverão seu principio em nove de Setembro de mil 
setecentos e noventa e oito, muito posterior á entrega que elle declarante tinha feito 
ao mesmo Padre, da qual elle mesmo lhe passou recibo, que foi apriendido a elle 
declarante com outra clareza da quantia de duzentos oitenta e oito mil reís que lhe 
tinha pedido por conta do mesmo dinheiro para/ para pagar aos operários da obra em 
auzencia do mesmo Dezembargador Corregedor. Que esta fora toda a deffeza com 
que elle declarante pertendeu justifficarse na ocasião em que foi interrogado, e não 
lhe sendo ad'metida, não querendo elle declarante asignar o auto de perguntas 
dizendo que elle nunca fora ladrão, e não asignava hum papel que o dezacreditava, 
pasarão os Escrívaens Fellipe Megre, e Manoel Jozé da Silva e Souza, a deitar mão de 
huns anginhos de ferro que lhe introduzirão nos dedos, e lhes apertarão com tanta 
viollência, que vendose obrigado das dores lhes pedio que lhes tirassem e asignaria 
tudo quanto quizesem. Que estas herão as declaraçoens que tinha a fazer para se 
justifficar das imputaçoens que / lhe fazião, as quaes sendo lidas ao dito prezo 
Agostinho Antonio da Fonceca, dice que em tudo estavão conformes ao que tinha dito 
e declarado; e sendo lhe defferido o juramento para que debaixo delle declarasse se era 
verdade o que tinhão dito a respeito do facto praticado pelos dous Escrivaens Fellipe 
Megre, e Manoel Jozé da Silva e Souza, debaixo do mesmo juramento declarou que 
era verdadeiro, asim como de o não terem ademetido a satisfazer o preceito da 
quaresma, como tinha contecido a todos os mais prezos que estavão na cadeia da casa 
Pia, e forão ad'metidos, de que de tudo nós Escrivaens damos nossas fés, e para 
constar mandou elle Ministro fazer este auto que asignou comigo Escrivão, e o 
assistente e também o declaran/ o declarante, e eu Manoel José de Carvalho o escrevi 
// Guerreiro // Manoel José de Carvalho // Custodio Tavares Ribeiro de Abreu // 
Agostinho Antonio da Fonceca //. 

E não se continhão mais em os ditos Autos, que aqui pasei por certidão bem e na 
verdade, em fé do que esta escrevi, e asignei conferi, e concertei com o Escrivão dos 
Degradados também comigo abaixo ao concerto asignado, e aos propios autos em 
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poder do dito Doutor Dezembargador Corregedor do Crime da Corte da Primeira Vara, 
nos reportamos. Porto treze de Janeiro do anno de mil e oito centos e dous, e eu, 
Manoel Jozé de Carvalho, a escrevy, e asigney. 

(assinaturas) 
Manoel Jozé de Carvalho 
Custodio Tavares Ribeiro de Abreu. 
Conferida por mim escrivão 
Manoel Jozé de Carvalho». 



Documento n 97 
1802.Fevereiro.27 - Porto. 
Pagamento de 800$000 réis efectuado pelo procurador das padroeiras de Valongo 
concernente às obras da capela mor e sacristia do lado do nascente. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°72, fl 163. 

«Pelo dinheiro que recebeo João Lopes da Sylva Ferraz por mão do 
procurador das sobreditas religiozas; O Reverendo João Jorge de Souza.. 800$000». 

http://1802.Fevereiro.27


Documento n°98 
1802.Março.06 - Porto. 
Cópia do contrato celebrado entre as monjas beneditinas e os moradores de 
Valongo, concernente ás obras de edificação da capela mor e sacristia do lado do 
nascente. 
A.D.P., Mosteiro de S. Bento da Avé Maria, livro n°4595, fls.ll8f.-121v.. 

«Crespim Caetano da Costa (118v.) da Costa, Escrivão Proprietário de hum dos officios 
do JUÍZO da Correição desta Comarca do Porto certefico e faço certo em como eu dei fe 
de huns Autos de requerimentos da Dona Madre Abbadeça, e mais Rellegiozas do Real 
Mosteiro de Sam Bento dAve Maria, com o Juiz, Procurador, Escrivão, e Elleitos da 
freguezia de Vallongo, a respeito da factura da Cappella Mor, da Sachristia, da mesma 
freguezia de Vallongo, e nos mesmos a folhas quatro, folhas seis verso e sete, se achão 
os termos pedidos por certidão na petição retro do theor seguinte.// 
Termo folha 4 
Aos vinte e três dias do mes de Junho de mil oito centos nesta Cidade do Porto e Cazas 
da Rezidencia do (119f.) do Doutor Francisco de Almada e Mendonça Corregedor e 
Provedor desta Comarca e Caza da contadoria delia aonde eu Escrivão fui vindo ahi 
compareceo o Doutor Antonio de Araújo Lima Procurador constituído na Procuração 
retro, o qual pôz sobre huma Meza a quantia de hum conto, e seis sentos mil reis, 
para a factura da obra da Cappella Mor e Sachristia do lugar de Vallongo e Igreja de 
Vallongo digo e Igreja delle, debaixo das clauzullas e condições expressadas na 
Procuração, e com a obrigação de dar outra igual quantia em três pagamentos nos 
primerios dous annos seguintes, e no principio de cada hum délies tudo na forma da 
dita Procuração e petição retro, que a que havia foi transcrita, e por se (119v.) e por 
achar presente João Lopes da Silva Ferras official Maior da Contadoria desta Real Caza 
Pia contou a dita quantia de hum conto e seis centos mil reis que achou certa e em si 
arecebeo para pagamento das folhas dos officiaes que trabalharem na dita Cappella 
Mor e Sachristia da Igreja do lugar de Vallongo de que de tudo dou fé e fiz este termo 
que asignei com elle Menistro Procurador e Thezoureiro Crespim Caetano da Costa o 
escrevy // Crespim Caetano da Costa // Doutor Almada // Antonio de Araújo Lima // 
Joze Lopes da Silva Ferras. 
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Termo folha 6 verso 
Aos vinte dias do mez de Março de mil oito centos e hum nesta Cidade do Porto e 
contadoria da Real Caza Pia appareceo o Procurador das Relligiozas Benedictas (120f.) 
Benedictas, e disse que na forma do contrato retro punha em Juizo oito centos mil 
reis para a obra da Capella Mor da Igreja de Valongo, e com effeito neste acto achando-
se prezente João Lopes da Silva Ferras official maior da dita Contadoria contou o dito 
João Lopes da Silva a dita quantia, e pella achar certa a recebeo detreminando o 
Dezembargador Francisco de Almada e Mendonça Corregedor e Procurador desta 
comarca, que o dito João Lopes fosse applicando a dita quantia para as despezas da 
mesma obra, e de tudo dou fé, e fiz este termo, que o dito Menistro asignou com o 
dito Recebedor, e dito official Maior//. Crespim Caetano da Costa o escrevy.// Doutor 
Almada // João Lopes da Silva Ferras (120v.) Ferras//. 
Termo folha 7 
Aos vinte e sete dias do mez de Fevereiro de mil oito centos e dous nesta Cidade do 
Porto e contadoria da Real Caza Pia appareceo o Procurador das Religiozas Benedictas, e 
disse que na forma do contrato retro punho em Juizo oito centos mil reis para a obra 
da Cappella Mor da Igreja de Vallongo, com que vinha a ultimar o mesmo contrato; e 
com effeito neste acto achando-se presente João Lopes da Silva Ferras official Maior da 
Contadoria, contou a dita quantia de oito centos mil reis tudo em metal que pella achar 
certa a recebeo detreminando o Dezembargador Corregedor Ajudante desta Comarca 
Joze Teixeira de Souza, que o dito João João Lopes fosse applicando a dita quantia para 
as despezas da mesma obra da Cappela Mor de que de tudo fou fé e fiz este termo 
que elle Menistro asignou com o dito Recebedor official da contadoria Crespim 
Caetano da Costa o escrevy // Souza // João Lopes da Silva Ferras//. 
He o que contem os ditos três termos de que dito he que eu sobredito Escrivão aqui 
foi redigo fiz passar por certidão que vai na verdade, e a conferi com outro official ao 
concerto asignado e aos próprios Autos em puder do Official (121v.) Maior da 
contadoria nos reportamos. Porto seis de Março de mil oito centos e dous e eu 
Crespim Caetano da Costa a sobscrevy e asigney e a concertey. 

(assinaturas) 
Crespim Caetano da Costa 
Antonio Rodrigo da Costa». 
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Documento n°99 
1802.Abril.21- Porto. 
Auto de contas referente às obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°71, fis. 61v.-62f. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos e dous aos 
vinte e hum dias do mes de Abril nesta cidade do Porto e contadoria da Real Caza Pia 
Correcção Educação e quartelamento das Partidas avulsas e cazas da Rezidencia do 
Dezembargador Francisco de Almada e Mendonça comendador da ordem de Christo 
Moço Fidalgo com exercicio na caza de Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso 
Senhor que Deos guarde de Seu Dezembargo e seu Dezembargador dos Aggravos na 
caza da Suplicação com exercício na Rellação e caza desta cidade e nella e sua comarca 
Corregedor e Provedor aonde se achava o Dezembargador da Rellação Corregedor 
Ajudante desta comarca Joze Teixeira de Souza e adonde Eu Escrivão estava na 
prezença delle Menistro sendo prezente João Lopes da Silva Ferras Thezoureiro desta 
Real caza (62f.) caza Pia que reconheço pello próprio de que dou feé, foi averegoado o 
estado das despezas da obra da Igreja de Valongo e neste acto aprezentou a folhas de 
numaro cento e treze thé numaro cento sessenta e nove da mesma obra, e outros 
documentos respectivos os quaes se achão regestrados neste livro de folhas huá thé 
folhas sessenta e huá as quaes comferidas com este livro de registro se mostrão 
importar seis contos seiscentos oitenta e dous mil setecenttos e vinte e hum, 
6:682$721, que com as somas das antecedentes despezas que constão do auto de 
aprovação de contas no livro primeiro de registro destas despezas folhas cento e treze 
fas o total de todas as despezas respectivas a obra da dita Igreja de Valongo quatorze 
contos novencentos e trimta e sete mil setecentos noventa e três reis 14:937$793; E 
para constar deste auto de exame e avereguação de contas a requerimento do dito 
Thezoureiro para sua descarga mandou elle Menistro fizece neste livro onde se achão 
regestradas as suas despezas que comferem com as folhas e documentos que 
aprezentou, cujo auto asigney com elle Menistro e Thezoureiro e Eu Crespim 
Caetano da Costa em fee do referido o escrevy. 
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(assinaturas) 
Joze Teixeira de Souza 
Crespim Caetano da Costa 
João Lopes da Sylva Ferraz». 
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Documento n°100 
1802.Julho.10 - Lisboa. 
Aviso régio decretando a continuação do desembargador Francisco de Almada e 
Mendonça no cargo de inspector das obras públicas do Porto. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fis. 49-50. 

«Sendo prezentes ao Principe Regente, Nosso Senhor as contas de Vossa Senhoria, 
relativas a Receita e Despeza das Obras da Ponte de Villa do Conde; da de Santo Thyrço 
no rio d'Ave, as da Ademenistração da Receita e Despeza da Real Caza Pia e 
Quartelamento das Partidas Volantes; da Igreja Matriz do Lugar de Vallongo, e Ponte de 
Rio Tinto, na Estrada do Porto para Ponte Ferreira, e da Inspecção da Obra do 
Mathadouro no sitio das Fontainhas; Foi o mesmo Senhor servido approvalas, 
ordenando que Vossa Senhoria continue a Inspeccionar as mesmas Obras ate à sua 
final concluzão, com o mesmo zello, actividade, e prudência, que lhe hé reconhecida, e 
com aquellas alteraçoens que vinhão declaradas na sua reprezentação de 25 de Junho 
proximo passado, que foi prezente a Sua Alteza Real e que o Mesmo Senhor se 
dignou approvar: O que tudo partecipo a Vossa Senhoria para sua devida intelligencia, 
e governo: Deos guarde a Vossa Senhoria, Palácio de Queluz em 10 de Julho de 1802 = 
Visconde de Balssemão = Senhor Francisco de Almada e Mendonça 
Despacho do cumprasse 
Cumprasse e registe-se nos Livros das Re (50) das Repartiçoens respectivas— 
E não se continha maiz no ditto Avizo Régio, e Despacho do Cumprasse que ditto hé, 
que Eu Crespim Caetano da Costa Escrivão Proprietário de hum dos Officios deste 
Juizo da Correição, aqui fiz registar fielmente, e ao próprio que entreguei ao 
Dezembargador Corregedor e Provedor da Comarca Ajudante Joze Teixeira de Souza, 
o qual de como recebeo aqui asignou; e me reporto com outro Official de Justiça ao 
concerto asignado. Nesta Cidade do Porto aos 4 de Novembro de 1802./. e Eu Crespim 
Caetano da Costa o escrevy asigney e concertey. 
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(assinaturas) 
Joze Teixeira de Souza Crespim Caetano da Costa 
E eu Escrivam Proprietário da Conferido por mim Esçrivam 
Superintendência dos Tabacos e Alfandega Crespim Caetano da Costa». 
Felipe Megre 



Documento n°101 
1802.Outubro.29 - Porto. 
Relação das despesas com a capela-mor e sacristia do lado do nascente. 
A.D.P., Secção Monástica, Mosteiro de S. Bento da Avé-Maria, livro n°4720, fl.90. 

Demos por huns cordoins pêra humas ambulas $300 
Despendemos com o culto de hum covado de damasco 1$020 
Despor hum veo de seda pêra o vazo $360 
Dei por hum vazo pêra lavatório $720 
Dei por hum Livro dos Batizados 2$550 
Dei mais o concerto da caldeira d'Agoa Benta $100 
Dei mais por huas galhetas $480 
Deis mais por concerto de hum Missal e Ritual 1$800 
Fizemos hum contrato com o Juis, Procurador e Elleitos da Igreja de 
Vallonguo, a respeito da Capella Mor, e Samcristia da dita Igreja, pello 
qual nos obrigamos a dar por toda a dita obra a quantia de oito mil 
cruzados, e a conta desta quantia, entregamos ao Dezembargador 
Corregedor da Comarca Francisco de Almada, e Mendonça Inspector da 
dita obra as parcelas seguintes 
Em 23 de Junho de 1800 1:600$000 
Em 20 de Março de 1801 800$000 
Em 27 de Fevereiro de 1802 se deo o último quartel 800$000 
Dei mais por hua estola preta, e fita de galão de outra pêra a chave do 
sacrário, e hua umbrella de damasco por tudo 16$700 
Demos por linho pêra alvas 15$170 
Demos por hum sino novo de 8 arrobas 37$420 
Demos por fazer a porca do dito sino, e mais despezas 7$495 
Dispendemos com vários concertos na tulha de Valongo 22$980 
Dispendemos no concerto do pabilhão $730 
Demos huma estola 2$140 
Demos hua alva e dous amitos, e 5 sanguinhos 3$000 
Demos mais hua sobrepelis 3$000 
Demos mais hua capa de asperges 12$000 
Demos mais hum veo de hombros, e porta celli 6$400», 
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Documento n°102 
1803.Janeiro.17 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°71, fl.80f.,v.. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezuz Christo de mil oitocentos e trez aos 
dezesete dias do mez de Janeiro nesta Cidade do Porto, e Contadoria da Real Caza Pia 
da Correcção Educação e Quartelamento das Partidas Volantes e Caza da Rezidencia do 
Dezembargador do Paço Francisco de Almada e Mendonça Comendador da Ordem de 
Christo Corregedor e Provedor da Comarca do Porto aonde se achava o 
Dezembargador da Relação Corregedor Ajudante desta Comarca Joze Teixeira de 
Souza, e aonde Eu Escrivão estava na prezença delle Ministro, sendo prezente João 
Lopes da Silva Ferraz Thezoureiro desta Real Caza Pia que reconheço pelo próprio de 
que dou fé, foi averiguado o estado das despezas da obra da Igreja de Vallongo, e neste 
acto aprezentou as folhas de numaro cento e setenta té numaro cento oitenta e nove, 
e outros documentos respectivos as quaes se achão registadas neste livro de folhas 
sessenta e duas verso fl. 62v.,té folhas setenta e nove verso fl.79v. e conferem, e se 
mostrão importarem hum conto setecentos noventa e hum mil seiscentos vinte e 
oito reis 1:791$628 reis, cuja quantia com as antecedentes despezas que constão do 
Auto nestas folhas sessenta e hua verso fl. 61v. té folhas sessenta e duas fl. 62 de 
quatorze contos novecentos trinta e sete mil setecentos noventa e três reis = 
14:937$793 reis, faz o total de todas as despezas respectivas a dita obra da Igreja de 
Vallongo dezeseis contos setecentos vinte e nove mil quatrocentos vinte e hum reis = 
16:729$421 reis =. E para constar deste Auto de Exame, e averiguação de contas a 
requerimento do dito Thezoureiro para sua descarga mandou elle Ministro fizesse 
neste livro onde se achão registadas as suas despezas que conferem com as folhas e 
documentos, que neste mesmo acto aprezentou o sobre o dito Thezoureiro João 
Lopes da Silva Ferraz as (80v.) as quaes tornou a receber, e em seu poder se 
conservão; e para constar mandou Elle Ministro fazer este Auto de conferencia e 
aprovação de contas para sua descarga que asignei com Elle Ministro, e Thezoureiro e 
Eu Crespim Caetano da Costa em feé do referido passar na verdade o escrevy e 
asigney. 
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(assinaturas) 

Joze Teixeira de Souza 
Crespim Caetano da Costa 
João Lopes da Sylva Ferraz». 
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Documento n°103 
1803.Julho.18 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°71, fl. 91 f.,v.. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezuz Christo, de mil oitto centoz e trez, aos 
dezoito dias do mez de Julho, nesta cidade do Porto e Contadoria da Real Caza Pia da 
Correção Educação e Quartelamento das Partidaz Vollantez, aonde se achava prezente 
o Senhor Doutor Joze Teixeira de Souza, Cavaleiro proffeço na Ordem de Christo; do 
Dezembargo de Sua Alteza Real e seu Dezembargador da Relação e Caza do Porto, 
Corregedor e Provedor Ajudante da mesma comarca comigo Escrivão, e João Lopes da 
Sylva Ferraz Thezoureiro da Real Caza Pia, que reconheço pelo próprio de que dou fé; 
foi averiguado o estado das despezas da obra da Igreja de Vallongo, e neste acto 
apprezentou as folhas de numero cento e noventa, te numero duzentas e duaz, com 
os seus respectivos documentos, as quais se achão registadas neste livro de folhas 
oitenta e hum, te folhaz noventa, que conferem e se mostrão importarem, hum 
conto cento trez mil, quatro centos e vinte reiz = 1:103$420 = cuja quantia com as 
antecedentes despezas que constão do Autto neste as folhaz oitenta e verso, dezaseis 
contos setecentos vinte e nove mil, quatro centos e vinte hum = 16:729$421 = fazem 
o total das despezas da obra da Igreja de Vallongo dezasette contos oitto centos, trinta e 
hum mil, oitto (91v.) oitto centos quarenta e hum reiz = 17:831$841 = e para constar 
deste Autto de Exame e averiguação de contaz, a requerimento do ditto Thezoureiro 
para sua descarga o mandou elle Ministro se fizese neste livro, aonde se achão 
registadas as sobreditas despezas, que conferem com as respectivas folhaz, as quaes 
tornou areceber, e em seu poder se conservão, e asignei com elle Ministro, e 
Thezoureiro e eu Crespim Caetano da Costa em feé do referido passar na verdade o 
escrevy e asigney. 

(assinaturas) 
Joze Teixeira de Souza 

Crespim Caetano da Costa 
João Lopes da Sylva Ferraz». 
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Documento n°104 
1803.Setembro.29 - Lisboa. 
Carta de parecer de Pedro Melo Breyner sobre o preso Agostinho António de 
Fonseca. 
A.N.T.T., Ministério do Reino, Maço 355, s/ fl. 

«Senhor 
Pouco tempo depois de ter chegado ao Porto, foi-me feito hum requerimento por 
parte dos carreiros do lugar de Vallongo para lhes mandar pagar os fretes, que dizião 
deverem-se-lhes para a obra da Igreja daquelle lugar, que estava commetida por 
ordem superior ao Dezembargador Francisco de Almada, ao que deferi que voltasse 
asignado pelos supplicantes =. 
Sabendo disto o referido Dezembargador, e persuadido que Agostinho Antonio da 
Fonseca, que tivera naquella obra huma Inspecção dada pelo mesmo Dezembargador, 
e que depois lhe tirara, procurou por intervenção do Ouvidor actual daquelle lugar lhe 
fosse entregue o requerimento acima mencionado. 
Não condescendeu o ditto Agostinho Antonio da Fonseca, por isso mesmo, que tendo 
já principiado o requerimento perante mim, cumpria continuasse os seus passos pela 
mesma maneira, e então se vio repentinamente assaltado pelos Officiaes do dito 
Francisco de Almada, que o levarão a Cadêa da Real Caza Pia, onde foi mettido em 
segredo; sahindo porem delle, mandei informar o ditto Ministro, que o fez 
vocalmente, dizendo-me que aquelle homem era réo de extravio de dinheiro da obra, 
dezertor de Regimento de Infantaria de Almeyda, e réo de huma morte feita nesta 
Corte. Em consequência desta Informação, e do meu Regimento, lhe ordenei que se 
lhe fizesse o processo com a brevidade possível, e se sentenciasse; porem não 
succedeu assim. 
Adoecendo, foi conduzido á enfermaria da Cadêa Publica, donde me requereu lhe 
mandasse tomar certas Declaraçoens, o que com effeito fiz, e constão da certidão 
junta. 
Não he prova o que elle diz, mas he assaz para que junto com outros factos 
semelhantemente publicados, facão muita impressão no animo de quem dezeja que 
se observem as Leys de Vossa Alteza Real e as suas pias intençoens, devendo eu pôr 
na prezença de Vossa Alteza Real que apezar de toda a diligencia daquelle miserável, e 

201 

http://1803.Setembro.29


minha, para ser sentenciado, há perte de trez annos que se acha prezo sem poder 
ultimar a sua sentença, tudo por embaraços postos pelo ditto Francisco de Almada e 
Medonça, e só agora poderá começar a tratar do seu livramento. 
He esta mais huma razão porque eu devo supplicar a Vossa Alteza Real providenciais 
efficazes a respeito da referida Cadêa. 
Lisboa 29 de Setembro de 1803. 

(assinatura) 
Pedro de Mello Breyner». 
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Documento n°105 
1803.Outubro.27 Porto. 
Despesas efectuadas pelas padroeiras com as obras de construção da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fl. 57. 

«Pelo dinheiro recebido pela mão dos Procuradores das Religiozas do Mosteiro de S. 
Bento d'Ave Maria desta Cidade para se concluir a obra da Capella Mor da Igreja de 
Vallongo; como dos termos, que asigney nos Autos Escrivão Crespim Caetano da Costa 
a saber— 
Em 23 de Junho 1800 1:600$000 
Em 20 de Março 1801 800$000 
Em 27 de Fevereiro 1802 800$000 
Cuja quantia se despendeo na sobredita obra como das folhas de N°l = em 30 de 
Agosto de 1800 te N°23 = em 4 de Julho de 1801// registadas no livro respectivo; junto 
ao qual se achão as mesmas na Pasta// que tem por titulo Folhas da Obra da Capella 
Mor da Igreja de Vallongo// com os seus respectivos Despachos; por onde se fizerão os 
pagamentos da quantia de 3:123$117 reis; e o ballanço como do livro a folha 163; se dá 
entrada neste pêra liquidaçam da dita conta N°28». 
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Documento n°106 
1804.Janeiro.09 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°71, fis. 101f.-102f.. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e quatro aos 
nove dias do mes de Janeiro, do dito anno nesta cidade do Porto e Real caza Pia da 
Contadoria da Correção e Acortelhamento das Partidas Vulantes aonde se achava 
prezente o Dezembargador da Rellação e caza do Porto Corregedor e Provedor 
Ajudante da comarca Joze Texeira de Souza comigo Escrivão e, Thezoureiro João 
Lopes da Silva Ferras que reconheço pello próprio de que dou feé foi (lOlv.) foi 
averiguado o estado da receita e despezas da obra de Valongo que neste acto 
aprezentou as folhas do numaro duzentos e três fl. 203 té folhas numaro duzentas e 
quatorze fl. 214 da mesma obra as quaes se achão registradas neste livro da folha 
noventa e duas fl. 92 té folhas cento e huma fl. 101 e emportão novecentos e 
sincoenta e sinco mil, cento e setenta e sinco = 955$175, assim como os documentos e 
folhas que o mesmo pagou na comformidade dos despachos igualmente registrados 
neste mesmo livro importando duzentos vinte e hum mil quinhentos e oitenta e 
dous = 221$582 = e estas duas parcellas somão hum conto cento setenta e seis mil 
setecentos sincoenta e sete reis = 1:176$757 = cuja quantia com as antecedentes 
despezas que constão do autto deste livro a folhas noventa e hua verso fl. 91v. 
importando dezasete contos oitocentos trinta dous mil oitocentos quarenta e hum reis 
= 17:832$841 = fazem o total despendido de dezanove contos oito mil quinhentos 
noventa outo = 19:008$598 =. 

E pello Auto de Exame e conferencia de contas da obra da Ponte de Rio Tinto a folhas 
sesenta e duas fl. 62 té folhas sesenta três verso fl. 63v. do livro respectivo se mostra 
ter-se despendido com esta obra três contos quinhentos trinta e três mil quinhentos 
e oitenta = 3:533$580 cujas parcellas todas somão o total de vinte dous contos 
quinhentos quarenta três mil cento setenta e outo = 22:54$ 178 = que o sobredito 
Thezoureiro tem (102f.) tem pago pello dinheiro que tem recebido respectivo ao 
rendemento aplicado para as sobreditas obras, e para constar deste auto de 
averiguação de contas, mandou elle Menistro fazer o mesmo que asignou commigo 
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Escrivão e dito Thezoureiro e Eu Crespim Caetano da Costa em feé do referido o 
escrevy e asigney. 

(assinaturas) 
Joze Teixeira de Souza 

Crespim Caetano da Costa 
João Lopes da Sylva Ferraz». 
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Documento n°107 
1804.Junho.02 - Porto. 
Petição do arquitecto Jozé Francisco de Paiva, requerendo o pagamento dos seus 
ordenados em atraso. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°71, fl. 109L 

«Illustrissimo Senhor = Diz Joze Francisco de Paiva, que por ordem do Illustrissimo e 
Excellentissimo Senhor Francisco de Almada e Mendonça, foi elegido para Arquitecto 
da nova Igreja de Valongo, para lhes distribuir todas as dimençoens percizas, e por que 
tem comprido com os seus deveres, e carece do premio do seu trabalho; por tanto 
declaro que são vencidos 5 mezes em 2 de Junho de 1804, e são oito mil reis por mez 
= Pede a Vossa Senhoria seja servido mandar que contados os mezes da sua 
ademenistração, de medidas se lhe faça embolçar o seu premio que são quarenta mil 
reis». 
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Documento n°108 
1804.Julho.03 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°71, fis. 109v.-110f. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e quatro aos 
três dias do mes de Julho nesta cidade do Porto e Real caza Pia de Correyção Educação 
e acoartellamento das Partidas Vulantes onde se achava prezente o Dezembargador da 
Rellação e caza do Porto Corregedor Ajudante desta comarca Joze Teixeira de Souza 
commigo, Escrivão e Thezoureiro João Lopes da Silva Ferras reconhecido pello 
próprio de que dou feé por elle foi averigoado o estado da receita e despeza da obra da 
Igreja de Vallongo, e neste acto aprezentou as folhas de numaro duzentos e quinze 
n°215 te numaro duzentas vinte e sete N° 227 = Regestradas neste de folhas cento e 
duas verso fl. 102 v. te folhas cento e nove fl. 109, asim como os documentos que por 
Despacho pagou regestrados neste livro desde o mes de Janeiro thé Junho do 
corrente anno, que tudo somma oito centos quarenta mil quinhentos e vinte e sinco 
= 840$525 = cuja quantia com antecedentes despezas que comittão do auto e 
avereguação de contas neste a folhas cento e hua verso fl. lOlv. e folhas cento e duas 
fl. 102 importando (HOf.) importando estas vinte dous contos quinhentos quarenta 
três mil cento e setenta e oito reis = 22:543$ 178 = fazem o total despendido thé este 
dia, vinte e três contos trezentos oitenta e três mil setecentos e três reis = 23:383$703 
= que tudo comfere com as sobreditas folhas e documentos o que tem pago o dito 
Thezoureiro pelo dinheiro que tem recebido respectivo ao rendimento aplicado para a 
sobredita obra, e sendo igualmente aplicado o estado da sua receita pello livro da 
entrada e sahida geral dos dinheiros aplicados para esta obra a folhas sesenta e hua fl. 
61 se mostra ter entrado em receita thé o dia de hoje vinte e três contos duzentos 
oitenta mil oito centos e vinte e sinco reis e balanseada a conta se mostra ter supprido 
o dito Thezoureiro com a quantia de cento e dous mil oitocentos setenta e oito reis: = 
102$878 = e para constar deste auto de averiguação de contas, mandou elle Menistro 
fazer o mesmo neste livro que asignou commego Escrivão e Thezoureiro e Eu 
Crespim Caetano da Costa em feé do referido que o escrevy. 
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(assinaturas) 

Crespim Caetano da Costa 
João Lopes da Sylva Ferraz 
Joze Teixeira de Souza». 
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Documento n°109 
1805.Janeiro.01- Porto. 
Encontro de contas executado com o tesoureiro das obras de edificação da nova 
igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fl. 65. 

«Pelo que abona em rendimento desta obra o Thezoureiro João Lopes da Sylva 
Ferraz, que em seu poder se achava producto do aluguel da cavalgadura para o 
pagador, hir fazer os pagamentos da obra da Igreja de Vallongo, conforme as ordenz do 
Illustrissimo Excellentissimo Senhor Francisco de Almada e Mendonça carregada em 
folha a 840 reis, e que de 5 de Janeiro 1804 te 29 de Dezembro do mesmo anno, se 
supendêo de hir o pagador a Vallongo; e se pagou aos Mestres Inspector, Offeciais e 
Carreteiros no Escriptorio da Real Caza Pya; fica em rendimento da referida obra o 
producto de reis 840 carregados, da folha N°215 de 2 de Janeiro te 14 do mesmo de 
1804 - te a folha N°240 que se pagou em 29 de Dezembro do mesmo anno, vinte seis 
folhas, que importão vinte hum mil oito centos e quarenta reiz; como se mostra da 
attestação do Mestre e Inspector, suspendendose se o mesmo lançamento arbitrado 
para aluguel da cavagaldura na folha N°241 Reiz 21$840». 
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Documento n°110 
1805.Janeiro.04 - Lisboa. 
Aprovação régia de todas as despesas realizadas com as obras públicas do Porto 
durante a inspecção de Francisco de Almada e Mendonça. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fl. 63. 

«Pelo Real Decreto e Carta Regia de 4 de Janeiro 1805: Houve por Bem Sua Alteza Real 
dar a sua Real Approvaçãm a todas as contas de que fora encarregado o 
Dezembargador do Paço Francisco de Almada e Mendonça, te o dia do seu 
fallecimento». 
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Documento n° l l l 
1805.Abril.18 - Porto. 
Ordem de Pedro de Melo Breiner para se proceder a averiguação das despesas 
efectuadas com a edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fis. 72-74. 

«Devendo haver em materia de contas e arrecadão toda a clareza, e ordem de sorte 
que hua administração senão comfunda com outra, Vossa Mercê fará escrever no 
Livro da Entrada e Sahida Geral dos dinheiros aplicados para a Igreja de Vallongo hum 
termo que o Thezoureiro asignará do dinheiro que existia em seu poder do dia sete de 
Março em que comuniquei a vossa mercê as ordens de Sua Alteza Real. Com esta 
existência se abrirá hua nova conta abonando-se o que se tem pago dispois disto, sem 
embargo de já estarem abonadas as folhas, porque em seus respectivos lugares se 
porão as notas precizas, como em outras vezes se tem feito. O mesmo se praticara em 
todas as outras administraçoens. 
Aenda que conviria puxar as contas desde a sua origem para servir no conhecimento 
da arecadação que deve a impozição em alguns mezes que houve de entrevallos entre 
algumas das aremataçoens, concidero tudo como ajustado até a referida época; porem 
vossa mercê emformará o estado das dividas, de que a folhas setenta e seis dos autos 
da Provizão se faz menção para se cuidar na sua cobrança. Achando-se comprada hua 
bouça na feria numaro sete (73) sete por sencoenta e sete mil quattro centos e 
sesenta reis convém saber, se ella he ainda preciza, quando não o seja importa 
vendella a beneficio da obra, asim como outra qualquer couza que exista, Vossa Mercê 
me mandara ordens ou despachos porque se pagão deversos sallarios e emolumentos, 
taes como a Joze Francisco de Paiva, conferencia e registo ao Escrivão Crespim 
Caetano, declarando-me se há outros alguns que. entre nesta folha. A adição de três mil 
seis centos e dous reis paga ao sobredito Escrivão em trinta de Agosto de mil oito 
centtos não deverá mais pagar-se, nem outra semilhante porque quanto se satifazem 
he sempre pellos arematantes, e jamais por conta de impozição arematada. E o 
mesmo Escrivão fará vossa mercê conhecer a irregularidade dos autos a folhas 
sincoenta e hum e folhas noventa e três verso; como pello Avizo de trinta de Outubro 
de mil setecentos setenta e seis, em que forão concedidos os sinco reis por alqueire, 
se detreminou que metade desta impozição fosse para o concerto da Ponte de Rio 
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Tinto, e caminho desta cidade athé Ponte Ferreira, vossa mercê, fará tirar huma conta 
que constará seja em rezumo, do que se tem despendido nesta obra; E porque e 
somente no anno de mil setecentos noventa e sete, para mil setecentos noventa e 
oito, se rematarão estas rendas com separação, se devera tomar o preço medio dos 
(74) dos annos que se rematarão sobre sy os reaes de vinho, carne e azeite, para se 
deduzir ho preço total das remataçoens, e do que fecar liquido, se tirara metade para 
se balanciar com a referida despeza, a fim de se calcullar o estado desta obra, e o que 
para ella se poderá aplicar. Deos guarde a vossa mercê. Porto dezoito de Abril de mil 
oitocentos e sinco// Pedro de Mello Breyner // Senhor Joze Teixeira de Souza». 
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Documento n°112 
1805.Abril.19 - Porto 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fis. 69-70 

«Aos dezanove dias do mes de Abril de mil oitocentos e sinco nesta cidade do Porto e 
contadoria da Real caza Pia da Correcção Educação e acoartelamento das Partidas 
Vulantes onde se achava o Doutor Joze Teixeira de Sousa Dezembargador da caza da 
Suplicação com exercicio nesta Rellação e caza do Porto e nesta cidade e sua comarca 
Corregedor e Provedor e aonde Eu Escrivão estava e sendo também prezente o 
Thezoureiro João Lopes da Silva Ferras, e por elle Menistro foi dito que em 
consequência da ordem ao diente regestrada do Illustrissimo e Excellentissimo 
Senhor Governador das Justiças na data de dezoito do corrente se fazia precizo 
averiguar o dinheiro que se achava existente em poder delle Thezoureiro thé o dia 
sete do mes de Março deste mesmo anno, e com efeito passando a examinar a conta 
deste livro de entrada e sahida geral dos denheiros aplicados para a obra da Igreja de 
Vallongo, se mostra neste a folhas sesenta e sete fl. 67 ser o total da sua receita athé o 
dia vinte (71f.) vinte e oito de Fevereiro deste anno vinte e quatro contos novecentos 
sincoenta e dous mil seiscentos sesenta e sinco reis = 24:952$665 = e deste mesmo 
livro a folhas sesenta e oito, se mostra haver-se despendido athé o dia vinte e três do 
mesmo livreiro vinte e quatro contos trezentos noventa e três mil quatrocentos e 
quarenta e hum reis = 24:393$441 = que balanciada a receita com a despeza, teve 
balanso existente thé o dia sete de Março quinhentos sincoenta e nove mil duzentos e 
vinte e quatro reis = 559$224, de cuja quantia pagou o dito Thezoureiro por Despacho 
delle Menistro em nove de Março a folha da obra da Igreja de Vallongo numaro 
duzentos quarenta e sinco = N°245 = registada a folhas cento e dezanove verso fl. 
119v. a quantia de setenta e sinco mil quinhentos e sesenta = 75$560 e vem asim a 
ficar liquido em poder do mesmo Thezoureiro a quantia de quatrocentos e oitenta e 
três mil seiscentos e sesenta e quatro = 483$664 = detreminando que se formalizace e 
com este existente neste mesmo livro hua nova conta com a obra da Igreja de 
Vallongo aonde se lansarão igualmente as folhas que elle Thezoureiro dever pago por 
ceria=mente por Despachos do mesmo Illustrissimo Senhor Governador das Justiças, 
e se achão registradas no livro segundo de registro das despezas e a mar(71) e a 

213 

http://1805.Abril.19


mrgem delia se porão averbar competentes na forma detreminada na mesma Ordem 
e se continuar em conta nova, e para constar mandou elle Menistro fazer este exame 
que asignou com o dito Thezoureiro e Eu Crespim Caetano da Costa em feé do 
referido a escrevy. 

(assinaturas) 

Joze Teixeira de Souza 
João Lopes da Silva Ferraz». 
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Documento n°113 
1805.Outubro.29 - Porto. 
Rol das despesas efectuado pelas monjas beneditinas na capela-mor e casas de 
residência do pároco. 
B.N.L., Reservados, COD., 8422, fl.73v.. 

«Dispendemos no concerto de hum vazo // $160 
Dispendemos na obra da Cozinha, Forno, e cortello dos cevados, e por 
31 carros de pedra para a Rezidencia, que se hade fazer // 79$090 
Dispendemos no douramento de hum calis, e patena // 1$000 
Dei por huma Crus de bronze para o Sacramento // 8$000 
Demos por varias obras, e ornatos da Igreja // 35$000 

// 6$360 
// 7$120 
// $800 

Dispendemos com dous carretos // 2$500 
Dispendemos com hum Palio, e vários ornamentos // 86$755 
Dispendemos com varias obras de pedreiro, trolha e caleador na 
Rezidencia de Vallongo, ate o dia 17 de Janeiro // 574$010 
Dispendemos com vários carretos de cal, e saybro // 6$000 

// 6$240 
Dispendemos com jornais de caiar a Rezidencia // 44$620 

// 20$200 
Dispendemos com 24 sacos de cal na Rezidencia // 20$110 
Despendemos com meio almude de azeite // 3$600 
Dispendemos com vários ornamentos // 11$150 

912$715». 
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Documento n°114 
1808.Julho.26 - Porto. 
Cópia do aviso determinando a suspensão de todas as obras públicas do Porto. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°87, fl.247f.. 

«A Junta Provicional do Governo Supremo determina que Vossa Mercê fazendo logo 
tomar contas a todos os Ademenistradores dos dinheiros aplicados para as obras 
Publicas, que devem suspenderem-se inteiramente, faça recolher todos os alcances 
que ficarem existindo nos cofres respectivos daquellas contribuições que estiverem a 
seu cargo, ao Tezouro Publico desta Cidade no brevíssimo espaço de tempo que 
exigem as prezentes circunstancias. O que de ordem da mesma Junta participo a 
Vossa Mercê para o executar assim. Deos guarde a Vossa Mercê muitos annos. Porto 
vinte seis de Julho de mil oito centos e oitto// Manoel Joaquim Lopes Pereira Negrão 
= Senhor Dezembargador Corregedor da Comarca = 
Esta comforme o original que se acha em poder do referido Menistro Dezembargador 
Corregedor e Provedor desta Comarca e em consequência delle se passarão as ordens 
nesesarias Porto vinte e oito de Julho de mil oito centos e oito Crispim Caetano da 
Costa o escrevy e asigney 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa 
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Documento n°115 
1808.Agosto.13 - Porto. 
Requerimento apresentado pelo Juiz do couto de Campanhã e pelos lavradores de 
Godim pedindo a continuação das obras da estrada Porto-Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°76, fl. 104 f.,v.. 

«Senhor 
Dizem o Juiz do couto de Campanham e Lavradores abaixo asignados d'Aldeia de 
Godim, freguezia de Campanham, que na testada d'alguns seus campos, que possuem 
na dita Aldeia a beira da Estrada Real que vai desta cidade para Vallongo no sitio do 
Senhor do Bomfim, que por Ordem Regia se achava commettida ao Dezembargador 
da Caza da Supplicação Corregedor, e Provedor da comarca desta cidade, se continuava 
com benéfico da factura da mesma estrada para acautellar terríveis atuleiros que no 
tempo d'inverno se formavão, padecendo por motivos dos mesmos não só os 
passageiros, mas muito principalmente as padeiras, graves e perigozos incómodos 
como he bem constante, tendo-se para a construcção desta obra movido muitos 
entulhos, cavados outros em vários sitios construído paredaês cujos se senão 
acautelarem de serto cahirão, e da mesma sorte os enxurros arrastarão todas as terras 
movidas sobre os campos dos supplicantes, e das mais Aldeias, e nos que restarem se 
formarão perigozos atuleiros, e como Vossa Alteza Real, conhecendo a necessidade do 
Estado foi servida mandar suspender as obras públicas, bem como esta, aplicando a 
sua contribuição respectiva para as despezas do Exercito pertendem que informado 
Vossa (104v.) Vossa Alteza Real da necessidade do completamento da mesma obra do 
prejuízo que hão de sofrer os lavradores d'aquella aldeia da limitada contribuição, que 
havia aplicado para beneficio de tanta precizão, pois para se finalizar a referida obra se 
persuadem os supplicantes que pouco mais ou menos não excedera a quantia de 
trezentos mil reis, o que milhor poderá informar o Inspector da mesma obra 
portanto. Pede a Vossa Alteza Real por Sua inata piedade, e Real Grandeza, se digne 
mandar, informado da verdade do requerimento dos supplicantes, que se contue a 
mesma obra não excedendo a sua concluzão á aquella insignificante despeza. E 
Recebera Mercê = O Juiz Antonio Lourenço Dias = João Francisco Coelho = Alexandre 
da Costa = Manoel Marques = Manoel Correia Neves = Reconheço a Letra dos Signais 
serem dos próprios Suplicantes e feito em minha prezença de que dou fé. Couto de 
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Campanham Donatária a Excellentissima Mitra treze da Agosto de mil oito centos e 
oito e eu Joze Alvares de Souza Carvalho Escrivão do dito couto o escrevi e asignei em 
publico e razo = Lugar do signal publico, em testemunho da verdade. Joze Alvares de 
Souza Carvalho». 
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Documento n°116 
1808.Setembro.19 - Porto. 
Aval do corregedor da comarca do Porto ao pedido feito pelo juiz do couto de 
Campanhã e lavradores de Godim. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°76, fl. 104v.. 

«0 Corregedor da Comarca poderá mandar continuar a obra de que trata este 
requerimento visto a sua informação. Porto 19 de Setembro de 1808./. com trez 
Rubricas dos Deputados de Junta Provizional do Governo Supremo». 
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Documento n°117 
1808.Outubro.05 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°76, fl. 105v.. 

«Pela conta retro extrahida do Livro de Entrada Geral dos Dinheiros aplicados para a 
Obra da Igreja Matriz do Lugar de Vallongo de folha 17 te folha 111, se mostra ter 
entrado no mesmo Cofre a quantia de vinte e seis contos, quinhentos, e oito mil, 
quatro centos e doze reis 26:508$412 reis. Pelo Despacho proferido no Requerimento 
Retro se manda pagar ao Thezoureiro João Lopes da Silva Ferraz hum por cento da 
dita quantia, que emporta a de duzentos sessenta e cinco mil, e oitenta e quatro reis. 
Porto 5 de Outubro de 1808./. Joze Soares Moutinho = Conferida = Santos. 
Recibo 
Recebi os duzentos sessenta cino mil, e oitenta e quatro reis na forma da Conta, e 
Despacho. Porto 5 de Outubro de 1808./. João Lopes da Sylva Ferraz». 

(assinatura) 

Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°118 
1808.Outubro.06 - Porto. 
Registo dos pagamentos efectuado a João Lopes da Silva Ferraz, tesoureiro das 
obras de edificação da igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°76, fis. 105v.-106f.. 

«Forão abonadas ao Thezoureiro da obra da Igreja de Vallongo, João Lopes da Silva 
Ferras (106f.) Ferras as despezas regestradas no livro seguinte a folhas cento e vinte e 
hua verso fl. 12lv. thé folhas cento e quarenta e quatro verso fl. 144v. e ao que 
constão deste Livro folhas húa thé folhas cento e sinco verso fl.l thé 105v. que 
despendeo de dezanove Abril de mi oitocentos, e sinco thé sinco de Outubro de mil 
oitocentos e oito como do termo de averiguação de contas no Livro da Entrada e Sahida 
Geral dos Dinheiros aplicados para a obra da Igreja de Vallongo a folhas cento e treze 
fl.l 13 the folhas cento e onze fl.lll em 6 de Outubro de mil oito centos e oito, e para 
constar pus a prezente nota passando-se a nova conta a entrada de existente; e sahida 
de que se fez expressamente. 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°119 
1808.Outubro.06 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fis. 113-114. 

«Aos seis dias do mes de Outubro de mil oito centos e oito nesta cidade do Porto e 
contadoria da Real caza Pia de Correção Educação e Quartelamento das Partidas 
Volantes aonde se achava o Doutor Joze Teixeira de Souza Dezembargador da caza da 
Suplicação com exercicio na Rellação e caza desta cidade e nesta sua comarca 
Corregedor e Provedor, aonde Eu Escrivão estava e sendo também prezente o 
Thezoureiro João Lopes da Silva Ferras, por mandato delle Menistro aprezentou o 
mesmo Thezoureiro este livro para se averiguar o estado da sua Receita e Despeza 
nelle a folhas sesenta e nove fl. 69 thé folhas setenta fl. 70 se mostra sua Receita e 
Despeza digo se mostra fecar existente em mão do mesmo Thezoureiro em dezanove 
de Abril de mil oito centos e sinco a quantia de quatrocentos oitenta três mil seis 
centos sesenta e quatro = 483$664 = e consta terem entrado mais em sua receita 
neste mesmo livro de folhas setenta e sinco fl. 75 the folhas cento e onze fl. 111 
depois daquelle dia the o primeiro deste anno folhas cento e honze fl.lll a quantia de 
nove contos cento noventta e hum reis = 9:000$191 = em deferentes par(114v.) 
Parcellas, sendo pois o total da sua receita nove contos quatro centos oitenta e três oito 
centos sincoenta e sinco reis = 9:483$855 =. E sendo igualmente examinadas as 
parcelas de despeza que tem feito o dito Thezoureiro, se mostra neste a folhas setenta 
e seis fl. 76 desde o dia dezanove de Abril de mil oito centos e sinco athé folhas cento e 
doze fl. 112, dia de hoje ter despendido nove contos cento quarenta e quatro mil e 
noventa e oito reis = 9:144$098 reis pellos documentos que neste acto forão vistos e 
examinados e balanciada a sua sobredita receita com as despezas que tem feito vem a 
ser o balanço que fica existendo em poder delle Thezoureiro trezentos trinta e nove 
mil setecentos sincoenta e sete = 339$757 reis. E para constar a lequedação desta 
conta mandou o referido Menistro fazer este termo, detreminando se formalizace 
nova conta com aquella existente pondo-se as verbas nesesarias, no livro do registo 
das despezas de que dou feé e asignou a prezente commigo Escrivão, e Thezoureiro e 
Eu Crespim Caetano da Costa a escrevy. 
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(assinaturas) 

Crespim Caetano da Costa 
João Lopes da Sylva Ferraz 
Joze Teixeira de Souza». 
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Documento n°120 
1810.Julho.22 - Porto. 
Pagamento ao escrivão Crespim Caetano da Costa do dinheiro despendido com as 
arrematações das obras da igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°76, fis. 117. 

«Por 6 editais a 244 1$464 
Asignaturas $240 
Diasdahida três 1$440 
Ao Porteiro dos mesmos dias $600 
Ao mesmo do caminho e a fexaxam dos Editais 1$040 

dos mesmos $120 
4$904 

Recibo 
Recebi o Senhor João Lopes da Silva Ferras a dita quantia de quatro mil e nove centos 
e quatro reis 4904 reis. 
Porto 22 de Julho de 1809./. = Crespim Caetano da Costa. 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°121 
1810.Janeiro.03 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fis. 121-123. 

«Aos três dias do mes de Janeiro de mil oitocentos e des nesta cidade do Porto e 
contadoria da Real caza Pia de correção Educação e Quartelamento das Partidas 
Volantes aonde se achava o Doutor Joze Teixeira de Souza Dezembargador da caza da 
Suplicação com exercício na Rellação e caza desta cidade e nella e sua comarca 
Corregedor e Provedor delia aonde Eu Escrivão estava e sendo também prezente o 
Thezoureiro João Lopes da Silva Ferras por (122) por mandato delle Menistro 
aprezentou o mesmo Thezoureiro este livro para se averiguar o estado da sua receita 
e despeza e nelle a folhas cento e quinze fl. 115 se mostra que em seis de Outubro de 
mil oitocentos e oito havia em sua receita trezentos trinta e nove mil setecentos 
sincoenta e sete reis = 339$757 = e que mais entrarão em treze de Março e vinte de 
Julho de mil oitocentos e nove a quantia de setecentos setenta e sinco mil e 
quinhentos reis = 775$500 = fazendo estas addiçoens hum conto cento quinze mil 
duzentos sincoenta e sete reis = 1:115$257 = lansados neste livro a folhas cento e 
quinze fl. 115 e folhas cento e dezasete fl. 117; E sendo igualmente examinadas as 
parcellas de despeza que tem feito o dito Thezoureiro se mostra neste a folhas (123) a 
folhas cento e dezasseis fl.116, cento e dezoito = 118 = cento e vinte = 120 = e cento e 
vinte e dois = 122 = que desde quinze de Outubro de mil oito centos e oito thé trinta 
Dezembro de mil oitocentos e nove haver despendido novecentos e trinta e quatro 
mil trezentos setenta e quatro = 934$374 = pelos documentos que neste acto 
aprezentou e parcellas lansadas neste mesmo livro nas sobreditas folhas, e sendo 
portanto balanciada a sua conta de receita e despeza, vemos ser no balanço que fica 
existente desta obra em poder delle Thezoureiro cento e oitenta mil oitocentos 
oitenta e três reis = 180$883 = E para constar da liquedação desta conta mandou elle 
Menistro fazer este termo de averiguação para descarga do mesmo Thezoureiro 
detreminando igualmente se formalizace nova conta nele a folhas cento e vinte e sinco 
fl. 125 com aquelle excedente para a continuar na seguinte despeza pondo-se as 
verbas nessesarias no livro do registo das despezas de que dou feé e assignarão 
comigo Escrivão e Thezoureiro Crespim Caetano da Costa o escrevy. 
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(assinaturas) 

Crespim Caetano da Costa 
Joze Teixeira de Souza 
João Lopes da Sylva Ferraz». 
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Documento n°122 
1810.Agosto.17 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fis. 129f.-131v.. 

«Aos três dias do mes de Setembro de mil oito centos e des nesta cidade do Porto e 
contadoria da Real caza Pia da correção Educação e Quartelamento das Partidas 
Vulantes adonde se achava o Doutor Joze Teixeira de Souza Dezembargador da caza da 
Suplicação com exercício na Rellação e caza do Porto, e nella e sua comarca Corregedor 
e Provedor aonde Eu Escrivão estava e sendo prezente o Thezoureiro João Lopes da 
Silva Ferras, por mandato delle (130) por mandato delle Menistro aprezentou o 
mesmo este livro para serem averiguadas as suas receitas e despezas desta Inspeição e 
nelle a folhas cento e vinte e sinco fl. 125 se mostra exestir a quantia de cento trinta 
mil digo cento oitenta mil oitocentos oitenta e três reis 180$883 = pellas contas 
tomadas ao dito em três de Janeiro deste anno e que depois recebeo mais hum conto 
cento e cincoenta e nove mil reis = 1:159$000 = como a folhas cento e vinte e sinco 
folhas cento e vinte e nove fl. 125 e fl. 129 que fazem o total da sua receita hum conto 
trezentos trinta e nove mil oitocentos oitenta três = 1:339$883 = e sendo igualmente 
examinadas as despezas que tem (131) tem pago por folhas correntes de sinco thé, o 
primeiro de Setembro e depois regestadas no livro de registo numaro quatro = 4= a 
folhas hua thé folhas quinze verso fl. 1 thé fl. 15v. importa a quantia de hum conto 
cento noventa e três mil setecentos e quatro reis = 1:193$704 = que se acha tudo 
lansado neste livro, balanceando pois a receita com a despeza fica existendo desta 
Inspeção a quantia de cento quarenta e seis mil centos setenta e nove reis que elle 
Menistro mandou lansar a receita nova, havendo a sim por tomadas e aprovadas as 
prezentes contas de que dou feé e com elle asignei e dito Thezoureiro Crispim 
Caetano da Costa o escrevy. 

(assinaturas) 
Crespim Caetano da Costa 
Joze Teixeira de Souza 
João Lopes da Sylva Ferraz». 
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Documento n°123 
181 l.Março.01 - Porto. 
Oficio da Junta de Administração da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do 
Alto Douro solicitando o pagamento de metade do valor das imposições aplicadas 
para as obras da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fl. 137 f.. 

«Havendo Sua Alteza Real determinado por seu Régio Avizo de 10 de Mayo de 1802/ 
no termo da Copia que induza remetemos a Vossa Senhoria/ a Obra da Estrada 
dAmarante para o Porto, concorrendo para ella as Villas, e Concelhos por onde se 
dirigir, com as suas Contribuiçoens, que tiverem para esta qualidade de obra. E 
constando nesta Illustrissima Junta da Ad'menistraçao da Companhia Geral da 
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que por anterior Avizo de 30 d'Outubro de 1796 
foi Sua Alteza Real servido declarar que metade da Impozição já concedida aos 
moradores de Vallongo, sobre o Vinho, Azeite, e Carne, e a que mais concedia sobre o 
Pão que levassem para o consumo da cidade do Porto, e suas vezinhanças, fosse 
annualmente empregada na reedificação, e reparo da Ponte da Carvalha, e Estradas, e a 
outra metade para a Obra da Igreja daquelle lugar. A mesma Illustrissima Junta, como 
Ad'menistradora das mencionadas Estradas vendo que não tem entrado no cofre 
destinados ás despezas delias o producto da meação que lhe he relativa por conta das 
que tem feito, e está fazendo, em conformidade do referido Avizo de 10 de Mayo de 
1802. Leva o referido á noticia de Vossa Senhoria por dezempenho do Real serviço, e 
interesse do Publico, para Vossa Senhoria se servir dar as pozetivas providencias, que 
considerar necessárias, de sorte que esta ulterior determinação se execute conforme o 
Mesmo Augusto Senhor a delibarou. Deos guarde a Vossa Senhoria muitos annos. 
Porto em Junta do Io de Março de 1811 = Gaspar Cardozo de Carvalho e Fonceca = 
Domingos Martins Gonçalves = João Monteiro de Carvalho = Jozé de Souza e Mello = 
Christovão Guerves = O Illustrissimo Senhor Dezembargador Corregedor da Comarca 
Jozé Teixeira de Souza». 

228 



Documento n°124 
1811.Março.08 - Porto. 
Resposta do corregedor Pedro de Melo Breiner ao oficio da Junta de Administração 
da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fl. 138f.. 

«Acuzo a Vossas Senhorias a recepção do Officio em data do Io do prezente, 
transmetindo-me com elle por Copia, o paragrafo do Avizo Régio de 10 de Mayo de 
1802 derigido ao Excellentissimo Pedro de Mello Brayner como Inspector das Obras 
das Estradas do Alto Douro, participado pelo mesmo no seu Officio de 27 a essa 
Illustrissima Junta; e outro sim que constando nessa Illustrissima Junta, que por 
anterior Avizo de 30 de Novembro de 1796, foy Sua Alteza Real servida declarar que 
metade da Impozição concedida aos Moradores de Vallongo, fosse anualmente 
empregada na Obra da Igreja matris do dito Lugar; e outra para a Obra da Estrada, a 
mesma Illustrissima Junta como Ad'menistradora das mencionadas Estradas vendo 
que não tem entrado no Cofre destinado ás despezas delias, o producto da meação que 
lhe he relativa por conta das que tem feito, e está fazendo na conformidade do do 
referido Avizo de 10 de Maio de 1802, me participão para que eu dé as pozetivas 
providencias que considerar necessárias de sorte que esta ultima Determinação se 
execute conforme o Mesmo Augusto Senhor a deliberou.// Sobre o que tenho 
arresponder que succendo o Dezembargador Francisco de Almada e Mendonça como 
Corregedor da Comarca à Ad'menistraçao daquella Obra da Igreja de Vallongo, o 
mesmo fez despender os totais das remataçoens na Obra da Igreja, e Estradas, como 
na Ponte de Rio Tinto no Caminho do Porto para Vallongo, e sendo apresentadas as 
contas a Sua Alteza Real o Mesmo Senhor se dignou approvalas pelo seus Avizos 
Régios mandados expedir pela Secretaria d'Estado dos Negócios do Reyno de 18 de 
Janeiro de 1799, de 10 de Julho de 1802, e Real Decreto de 4 de Janeiro de 1805.// 
Pelo Officio de 18 d'Abril de 1805 do Excellentissimo Pedro de Mello Breyner me foi 
participado de como Sua Alteza Real o havia authorizado pela Ordem Regia de 7 de 
Março do dito anno para Ad'menistrar, e tomar conta de todas as Obras que se achão a 
cargo daquelle Dezembargador Francisco de Almada e Mendonça, e com effeito pagou 
o Thezoureiro por Portarias do sobredito Governador das Justiça respectivamente as 
folhas das Obras das Estradas de 30 de Setembro de 1806, té 5 de Outubro de 1808, a 
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quantia de 3:734$198 reis pelo total recebido da Impozição. Estas remataçoens se 
fazem com a condição dos quartéis adiantados, finda o arrendamento em Julho do 
corrente anno, não havendo dinheiro algum que possa entrar no Cofre dessa 
Illustrissima Junta prezentemente desta Inspecção. E porque o Paragrafo do Avizo 
Régio de 10 de Maio de 1802 só agora me hé constante, nas fecturas remataçoens do 
real applicado, mandarei passar as Ordens competentes para que os rematantes metão 
no Cofre da Ad'menistraçao das Estradas de que he Admemistradora essa Illustrissima 
Junta a a metade do que proceder a rematação. Deos guarde a Vossas Senhorias. Porto 
8 de Março de 1811./. O Dezembargador da Supplicação Corregedor da Comarca = Jozé 
Teixeira de Souza = Illustrissimos Senhores Provedores Deputados da Illustrissima 
junta da Ademienistração da Companhia Geral do Alto Douro//. 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°125 
1811.Agosto.09 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fis. 141-143. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitocentos e honze aos 
nove dias do mes de Agosto do dito anno nesta cidade do Porto e contadoria da Real 
caza Pia da Correção Educação e Quartelamento das Partidas Volantes aonde se achava 
o Doutor Joze Teixeira de Souza Desembargador da caza da Suplicação com exercicio 
na Rellação e caza do Porto e nella a sua comarca Corregedor e Provedor aonde Eu 
Escrivão estava e sendo prezente o Thezoureiro João Lopes da Silva Ferras por 
mandado delle Menistro aprezentou o mesmo este livro para ser averigoada as suas 
Receitas e Despezas desta Inspeção e nelle a folhas cento e trinta e três fl.133 se 
mostra existia em três de Setembro de mil oitocentos e des a quantia de cento e 
quarenta e seis mil cento setenta e nove reis = 146$ 179 pellas contas tomadas 
naquelle dia e que dis (142) Dispois em oito de Fevereiro de mil oito centos e honze 
recibeo quinhentos oitenta e três mil e quinhentos como da verba folhas trinta e 
sinco numaro oitenta e sete e asim mais em vinte e seis de Julho deste anno 
quinhentos oitenta mil setecentos e sincoenta como da verba folhas cento e trinta e 
nove numaro oitenta e oito fazendo estas três quantias a soma da sua receita hum 
conto trezentos des mil quatrocentos e vinte e nove = 1:310$429 como se mostra 
neste a folhas cento e trinta e nove e sendo igualmente examinadas as despezas que 
tem despendido e pago por folhas correntes e verbas regestadas no livro de registo 
das despezas numaro quatro desde nove de Setembro de mil oito centos e seis a 
folhas dezasseis verso té folhas trinta e três verso soma trinta e três verbas 
emportando a soma de hum conto vinte e hum mil trezentos setenta e dous = 
1:021$372 = que fição regestadas no sobre dito livro commassados os documentos na 
contadoria da Real caza Pia balanceando a receita com a despeza se conhece ficar 
exestindo na mão do Thezoureiro a quantia de duzen (143) De duzentos oitenta e 
nove mil e sincoenta e sete reis = 289$057 = que elle Menistro a mandou lansar em 
conta nova a sua receita havendo asim por rematadas e aprovadas as prezentes contas 
de que dou feé e com elle asignei e dito Thezoureiro Crespim Caetano da Costa o 
escrevy. 
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(assinaturas) 
Joze Teixeira de Souza 

Crespim Caetano da Costa 
João Lopes da Sylva Ferraz». 
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Documento n°126 
1811.Outubro.29 - Porto. 
Despesas efectuadas pelas padroeiras no triénio de 1808-1811. 
B.N.L., Reservados, COD. 8435, fl.83v.. 

«Dei para Valongo duas toalhas huma do altar e outra de comungar 
Dei por concerto das janelas da Rezidencia 8$000 
Dei pelo concerto de humas alvas, e corda do sino 1$800 
Dei por Valongo hum Santo Christo 3$000 
Dei por encarnar hum Santo Christo da Capella mor $960 
Dei hum almude d'azeite para a lâmpada de S. Mamede dos annos de 
1809 e 1810 8$000 
Dei por huma vestimenta, estola, e maniplo 11$994 
Dei por hum cordão $240 

33$994». 
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Documento n°128 
1812.Julho.18 - Porto. 
Cópia do requerimento apresentado pelos moradores de Valongo pedindo a 
suspensão das obras da nova matriz, e respectivo despacho. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fl. 155. 

«Illustrissimo Senhor 
0 Juiz da Cruz Elleitos e mais povo da freguesia de São Mamede de Vallongo bem 
convencidos do quanto são devedores a benevolência de Vossa Senhoria e avultados 
benefícios que sempre com mão generoza tem espalhado sobre elles, como a antinga 
experiência, e ainda a pouco acaba de mostrar, mandando-lhes perparar a sua nova 
Igreja tao decentemente, que as desta cidade lhe não motivão inveja; e por que se 
atrevem a confiar que Vossa Senhoria jâ mais perderá de vista os interesses deste 
Povo a quem mostra tanto afecto, por isso e por que julgão mais conveniente atenta a 
falta de meios para continuar, com alguma actividade a obra de Pedreiros da mesma 
Igreja, que esta pare pelo tempo que Vossa Senhoria julgar conveniente para ajuntar 
fundos capazes de fazer correr a ditta obra com mais vigor; pois que o pequeno 
numero de gente que trabalha hé insuficiente para mover e guindar a pedra pela obra 
estar ja muito alta, e porque pede grandes pedras de dificuldades que se vencera 
trazendo mais gente donde resultão utilidades, não desconhecidas a Vossa Senhoria, 
por isso pois representão Vossa Senhoria como o seu Patrono o seu unanime 
sentimentos para que deliberando Vossa Senhoria a cerca délies determinar o que 
julgar mais conveniente = São de Vossa Senhoria com maior respeito sérios e atentos 
veneradores = Juiz Joze Ribeyro da Sylva = Elleito Joze Alves de Oliveira = 
Thezoureiro Joze Alves de Oliveira = Elleito, Vicente Lopes = Illeito Joze Marques = 
Joze Joaquim de Souza = Ricardo Joaquim = Manoel João da Cruz = João Gonçalves = 
Antonio Pinheiro de Souza. 
Despaxo 
Suspendase a Obra de Pedraria, ate que haja fundo de dinheiro com que possa 
continuarse com proveito, e mais actividade= Porto vinte de Outubro de mil oito 
centos e doze = Souza. 
Está comforme o original que fica junto aos autos 
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(assinatura) 

Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°129 
1812.Dezembro.23 - Porto. 
Nomeação do novo inspector das obras de edificação da nova igreja matriz de 
Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fis. 161-163. 

«Remeto a Vossa Senhoria o Avizo que pela Secretaria de Negócios, digo pela 
Secretaria do Governo dos Negócios do Reyno se me expedio em dezanove do 
corrente para Vossa Senhoria ficar na inteligência do seu conteúdo = Deos guarde a 
Vossa Senhoria = Porto três de Dezembro de mil oito centos e doze = Manoel Antonio 
da Fonseca e Gouvea = Senhor Joze Teixeira de Souza Dezembargador da Caza da 
Supplicação = 
Avizo Régio por copia 
Sendo prezente ao Principe Regente Nosso Senhor a conta de Vossa Senhoria na datta 
de (162) de doze de Novembro proximo pasado sobre as commissõens de que se acha 
Encarregado o Dezembargador Joze Teixeira de Souza; entre as quaes hâ algumaz 
que se mandarão continuar pello ditto Ministro debaixo da Inspeção de Pedro de Mello 
Breyner, então Governador da Rellação e Caza do Porto; na forma do Avizo de 
dezanove de Fevereiro de mil oito centos e cinco; e que este imcumbio, com outras; 
que estavão a seu cargo ao ditto Ministro pela Portaria de oito de Dezembro de mil oito 
centos e sette, athe o Governo do Reyno não mandar o contrario, ordena Sua Alteza 
Real, que Vossa Senhoria em quanto servir de Governador, tem a seu cargo a Inspeção 
das Obras declaradas no dito Avizo, e Portaria, e de que se acha imcumbido o sobredito 
Ministro, para as dirigir com a mesma authoridade que foi concedida ao referido 
Governador; e que de todas as contribuioens, que adeministra o mesmo 
Dezembargador Joze Teixeira de Souza se separe a quantia de seiz centos mil reis em 
cada hum anno reis em cada hum anno para as despezas da Pollicia de que Vossa 
Senhoria se acha Encarregado, vista a inteira falta de meios que há para as despezas 
indispensáveis da mesma Pollicia, como Vossa Senhoria tem representado: E por que 
deve subir a Real Presença o Estado Individual de todaz as Obras encarregadas ao 
referido Ministro, e das Impoziçoens para ellas destinadas; Manda o Mesmo Augusto 
Senhor que Vossa Senhoria tome contas ao Dezembargador Joze Teixeira de Souza, e 
fazendo as mais averiguaçoens competentes informe sobre tudo com a devida clareza 

238 

http://1812.Dezembro.23


e brevidade possível = Deos guarde a Vossa Senhoria Paliado do Governo em 
dezanove de Dezembro de mil oito centos e doze = João Antonio Salter de Mendonça 
= Senhor Manoel Antonio da Fonseca e Gouvea = 
Cumprasse = cumprase e registese. Porto vinte e três de Dezembro de mil oito 
centos e doze = Como Governador = Doutor Fonseca = Está conforme o original João 
Coelho de Souza = 
Despacho do cumprase = cumprase e registese nos livros respectivos = Porto vinte e 
quatro de Dezembro de mil oito centos e doze = Souza = 
E não continha mais o ditto Officio e Avizo Régio por Copia que o ditto he que aquî fis 
registar bem, e fielmente o qual vai coferido com outro officiai de Justiça ao con (163) 
ao concerto asignado, e ao próprio que torney a entregar ao Dezembargador da Caza 
da Supplicação Joze Teixeira de Souza em todo e por todo nos reportamos ./. 
Contadoria da Real Caza Pia vinte hum de Janeiro de mil oito centos e treze ./. E Eu 
Crespim Caetano da Costa o subscrevy asignei e concertey. 

(assinaturas) 
Como Escrivão Crispim Caetano da Costa 
Escrivão Lido por mim Escrivam 
Antonio Rodrigo da Costa Crispim Caetano da Costa». 
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Documento n°130 
1813.Janeiro.21 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fis. 158-161. 

«Anno de Nascimento de Nosso (159) de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito 
centos e treze aos vinte e hum dias do mes de Janeiro do dito anno nesta cidade do 
Porto e contadoria da Real Caza Pia da Correcção Educação e Quartelamento das 
Partidas Volantes aonde se achava o Doutor Joze Teixeira de Souza Dezembargador da 
Caza da Suplicação encarregado por Sua Alteza Real e Principe Regente Nosso Senhor 
desta Inspecção aonde Eu Escrivão estava, e sendo prezente o Thezoureiro João 
Lopes da Silva Ferras por mandato delle Menistro aprezentou o mesmo este livro 
para se averigoar as suas receitas e despezas desta Inspeção e nelle a folhas cento 
quarenta e sinco fl. 145 se mostra existia em nove de Agosto de mil oito centos e 
honze da sua receita duzentos oitenta e nove mil e sincoenta e sete reis = 289$057 e 
que posteriormente tem mais recebido como consta neste referido livro a folhas 
cento quarenta e sinco, a folhas cento quarenta e sete a folhas cento sincoenta e três a 
folhas cento sincoenta e sete fl. 145 a fl. 147 a fl. 153 a fl. 157 té o prezente dia (160) 
dia quatro verbas que todas somão hum conto oito centos setenta mil oitocentos e 
noventa reis = 1:870$890 = fazendo portanto o total da sua receita a quantia de dous 
contos cento sincoenta e nove mil novecentos quarenta e sete reis = 2:159$947 reis = 
e sendo dipois igualmente examinadas todas as verbas de despeza que tem pago por 
folhas correntes e verbas regestadas no livro do registo delias se mostra que desde as 
ultimas contas tomadas ao dito Thezoureiro e dito livro fl. 34 verso e fl. 60 verso se 
achão regestadas todas as verbas que despendeo as quaes somão a quantia de dous 
contos cento hum mil cento e sincoenta e seis reis = 2:101$156 = que comfere 
igualmente com as adiçoens lansadas neste livro de folhas cento quarenta e seis té 
folhas cento sincoenta e oito de fl. 146 té fl. 158 e balansada depois a sobre dita receita 
com a sobredita despeza conhese-se que o balanço existente são sincoenta e oito mil 
setecentos e noventa e hum reis = 58$791 = cujos decumentos de despeza ficão em 
messados na contadoria da Real Caza Pia, havendo, asim elle Menistro por tomadas e 
aprova (161) e aprovadas as prezentes contas ao dito Thezoureiro de que dou feé e 
com elle asignei e dito Thezoureiro e Eu Crispim Caetano da Costa o escrevy. 
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(assinaturas) 

Crispim Caetano da Costa 
Joze Teixeira de Souza 
João Lopes da Sylva Ferraz». 
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Documento n 131 
1814.Agosto.02 - Porto. 
Despesas efectuadas com as sepulturas da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fl. 168. 

«Pagamento que fez o Thezoureiro a Francisco Frutuozo de Souza na 
forma do Despacho de 2 de Agosto de 1814 importe de hua folha de 
Despezas com a obra de sepulturas da Igreja que teve principio em Io. 
de Junho te 18 do mesmo do prezente anno registada no livro respetivo 
fl.63 verso te folha 64 

http://1814.Agosto.02


Documento n°132 
1814.Outubro.29 - Porto. 
Gastos efectuados pelas padroeiras no triénio de 1811-1814. 
B.N.L., Reservados, COD. 8410, fl.58f.. 

«Dei por huma alampada d'Estanho para a Igreja // 14$100 
Dei por huas galhetas // $600 
Dei por huas sacras/ // 1$050 
Dei por hum Pabilhão, não entrando aqui a seda // 6$285 
Dei por hûa saya de matizes para o dito Pabilhão // 4$500 
Dei por compor hûa cupula do vazo pequeno // $600 
Dei por hua torneira para o Labatorio // $360 
Dei hua cadeira parochial para Valongo e de a compor // 1$000 
Dei por hua Estola de duas cores, hum Manipulo, e Vestimenta // 1$150 
Dei por 6 Castiçais para Capela Mor // 7$200 
Dei mais de os pintar // 1$800 
Dei por três opas duas de princeza, e hua de nobreza e catrates // 22$880 
Dei por mandar hum Nito Transeat na Reitoria de Vallongo // 14840 
Dei por feitio das portas fronhas // 13$760 
Dei por hum Livro de Batizados, recibimentos e mortos, 2$730 
e rubricado // 
Dei em 1812 e 13 hum almude de azeite // 10$000 
Dei por huns corporaes rendas, e feitios // 2$400 
Dei por forrar o Sacrário de Vallongo // 4$890 

97$385> 
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Documento n°133 
1815.Junho.27 - Porto. 
Compra de oitenta carros de telhas a Manuel João dos Santos. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fl. 174. 

«Pagou o Thezoureiro na forma do despacho de 23 de Maio do corrente 
Anno a Manoel João dos Santos da freguezia de Cannellas; Oitenta carros 
de telha com cento e secenta moyos postos na Obra da Igreja de 
Vallongo como do recibo do Inspector João Alves Velludo, e Mestre 
Antonio Francisco de Payva, junto aos documentos, e recibo do 
sobredito vendedor, tudo registado no livro folha 68 
verso te folha 69 329$000». 
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Documento n°134 
1815.Julho.15 - Porto. 
Compra de madeira de castanho a José Vieira. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fl. 174. 

«Pagou o Thezoureiro na forma do despacho de 29 de Maio de 1815// ao 
Madeireiro Joze Vieira 62 traves de castanho como do Mapa e seu ajuste 
posta na obra a sua custa aonde as entregou como dos recibos do 
Inspector João Alvez Velludo e do Mestre Carpinteiro Antonio Francisco 
de Payva e seu recibo tudo registado no livro de registo das despesas 
folha 69 folha 70 519$000». 
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Documento n°135 
1815.Julho.15 - Porto. 
Compra de madeira a Custódio José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fl. 174. 

«Pagou o Thezoureiro na forma do despacho de 29 de Maio de 1815, a 
Custodio Joze Rodriguez, as madeiras de Barrotes, Solho, Forro, Ripas, e 
Pinheiros para a obra da Armação da Igreja como dos recibos das 
Entregas na obra, e o que passou tudo fica junto ao Documento 
registado no livro do registo das despezas de folha 70 te 71 652$400». 
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Documento n°136 
1815.Julho.24 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°85, fis. 176-179. 

«Anno do Nascemento de Nosso Senhor Jezus Cristo de mil oito centos e quinze aos 
(177) vinte e quatro dias do mes de Julho nesta cidade do Porto e contadoria da Real 
Caza Pia de Correção Educação e Quartelamento das Partidas Volantes onde se achava o 
Doutor Joze Teixeira de Souza Dezembargador da Caza da Suplicação encarregado por 
Sua Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor desta Inspeção adonde Eu Escrivão 
estava e sendo prezente o Thezoureiro João Lopes da Silva Ferras por mandato delle 
Menistro aprezentou aquelle Thezoureiro este mesmo Livro para averiguar as suas 
Receitas e Despezas desta Inspeção e nelle a folhas cento sincoenta e oito fl.158 se 
mostra exestir thé vinte e hum de Janeiro de mil oitocentos e treze em sua receita, a 
quantia de sencoenta e oito mil setecentos noventa e hum = 58$791 = e que 
posteriormente tem mais recebido como consta neste mesmo Livro a folhas cento 
sesenta e sinco fl.165 folhas cento sesenta e, sete fl.167 e folhas cento setenta e húa e 
fl.171, desde o dia vinte de Julho de mil oito centos e treze té o dia primeiro de Abril 
de mil oito centos e quinze em quatro verbas de numaro noventa e três 93 té numaro 
noventa e seis 96 = a quantia de três contos setecentos e sincoenta e oito mil reis = 
3:758$000 = fazendo portanto o total da sua receita (178) receita a quantia de três 
contos oitocentos dezaseis mil setecentos noventa e hum = 3:816$791 = e sendo 
depois igualmente examinadas todas as verbas de despeza que se achão regestradas no 
Livro do Registo delias e outras folhas correntes se mostra ter desde as ultimas contas 
tomadas ao sobredito Thezoureiro, e do dito Livro de registo das despezas desde folhas 
sesenta e hua fl. 61 té folhas sesenta e quatro il.64, tem despendido em vinte e três 
addiçoens a quantia de três contos seis centos quatorze mil setecentos e quarenta e 
sete reis = 3:614$747 = cujas verbas igualmente se achão lansadas em sua despeza 
neste livro a folhas cento sesenta e seis fl.166 folhas cento sesenta e oito fl.168 folhas 
cento e setenta fl.170 folhas cento e setenta e duas fl.172 folhas cento setenta e 
quatro fl.174 e folhas cento setenta e seis fl.176 as quaes parcellas forão despendidas 
desde o dia vinte de Julho te vinte e dous do perzente mes e anno sendo portanto ja 
lançada a referida receita, com a expresada despeza; Conhecese que o balanso 
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existente desta Inspecção he o da quantia de duzentos e dous mil e quarenta e quatro 
mil reis = 202$044 = cujos doeu (179) documentos de despeza ficão em massados 
nesta contadoria da Real Caza Pia havendo asim elle Menistro por tomadas e aprovadas 
as prezentes contas, e outro sim mandou que se lansasse a exestente no Livro 
segundo desta Inspecção aonde forão lansados a folhas duas para nova conta e para 
constar mandou fazer este auto que de tudo dou feé que com elle Menistro asigney e 
dito Thezoureiro e Eu Crispim Caetano da Costa o escrevy. 

(assinaturas) 
Joze Teixeira de Sousa 
Crispim Caetano da Costa 
João Lopes da Sylva Ferraz». 
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Documento n°137 
1815.Setembro.10 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°89, fl. 8v.. 

«Para poder cumprir com as Ordenz de Sua Alteza Real que me forão dirigidaz pela 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino: Encarrego a Vossa Senhoria de tomar as 
contaz do Dezembargador Joze Teixeira de Souza da Ademenistração e Inspeção que 
lhe foi conferida, digo que lhe foi imcumbida das obras da Ponte de Villa do Conde, da 
de Santo Thyrço, da da Igreja de Vallongo, e das impoziçoens para ellas aplicadas, 
examinando todas as adiçoens da sua Receita e Despeza, combinando-as com os 
respectivos documentos, e participando-me o rezultado do ajustamento de cada húa 
das referidas contas = Deos guarde a Vossa Senhoria = Porto nove de Septembre de 
mil oito centos e quinze = Manoel Antonio da Fonseca e Gouvêa = Senhor 
Dezembargador Victorino Jozé Serveira Botelho do Amaral = 
Despacho do Cumprasse = Cumprase e registese; e para o exame das contas nomeio o 
official do Expediente da Superintendência Geral da Adeministração dos Provimentos 
de boca para o Exercito no Porto, e Província do Minho, Francisco Luiz de Andrade// 
Porto dez de Septembre de mil oito centos e quinze = Botelho = E não se continha 
mais em o ditto officio e Despacho do Cumprasse que aqui fiz registar fielmente, sem 
couza que duvida faça, com o qual conferi e concertey com outro offecial de Justiça ao 
concerto asignado ao próprio nos reportamos em poder do offecial referido Francisco 
Luis de Andrade a quem se entregou e de como recebeo também asignou = Porto na 
Contadoria da Real Caza Pya dêz de Septembre de mil oito centos e quinze./. Eu 
Crispim Caetano da Costa a subscrevy e asigney. 

(assinaturas) 

Caetano Joaquim Ferreira Vianna Crespim Caetano da Costa 
Francisco Luis d Andrade Conferido por mim Escrivam 

Crispim Caetano da Costa». 

249 

http://1815.Setembro.10


Documento n°138 
1815.Setembro.10 - Porto. 
Auto de contas das obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n° 89, fis. 12-16. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e dezaseis 
aos vinte e sete dias do mes de Janeiro do dito anno nesta Cidade do Porto, e na 
Contadoria da Real Caza Pia da mesma Cidade, aonde eu, Caetano Joaquim Pereira 
Vianna, Escrivão da Conservatória da Moeda fui vindo, e sendo ahi prezente o 
Dezembargador Victorino Joze Cerveira Botelho do Amaral, Corregedor do Cível da 
Corte, na Relação, e Caza do Porto, Superintendente Geral dos Provimentos de boca 
para o Exercito no Partido da dita Cidade, e Província do Minho, e com elle o Offecial do 
Expediente da dita Superintendência Geral Francisco Luis de Andrade, assim como o 
Thezoureiro da obra da Igreja de Vallongo, João Lopes da Silva Ferras, e o Escrivão 
respectivo da sua Receita, e Despeza Crespim Caetano da Costa por ter sido este o dia 
dezignado por elle Menistro para concluir o exame, e ajustamento da dita Conta, de 
pois de ter procedido o mesmo Menistro com o dito Official do Expediente em outros 
dias desde a data do referido officio até ao prezente a vários, e repetidos exames da 
Receita e Despeza da sobre dita conta, combinando-as com os respectivos 
Documentos, e livros em que se achão lançadas as ditas Receita e Despeza; e bem 
assim as Ordens Regias para o estabalecimento das Impoziçõens, e Reditos aplicados 
para a mesma Obra, e para o reparo das Estradas desde esta Cidade até Ponte Ferreira, 
e feitas as necessárias averiguaçõens, exames, e conferencias se achou o seguinte: Que 
pelo Real Decreto e Carta Regia de quatro de Janeiro de mil oito centos e sinco, 
registado no livro da Receita da Obra da Ponte de Villa do Conde a folhas duzentas 
oitenta e sinco, tinha sido ultimamente approvada a referida Conta das Receitas, e 
Despezas desta Obra por sua Alteza Real, até ao falecimento do Dezembargador do 
Paço Francisco de Almada e Mendonça, que fora em té então encarregado da 
Admenistração e Inspecção das mesmas Obras; em rezão do que detreminou elle 
Menistro se primcepiasse esta Deligencia no anno de mil oito centos e cinco em que 
por Avizo de dezanove de Fevereiro do mesmo anno, registado ja no referido livro 
folhas duzentas oitenta e seis fora Sua Alteza Real servido encarregar a Inspecção da 
mesma obra ao Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Pedro de Mello Breiner, então 
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Governador das Justiças da Relação e Caza desta Cidade, ficando sempre Juiz 
encarregado das mesmas Obras para as continuar a dirigir (13) a dirigir o 
Dezembargador da Caza da Suplicação Joze Teixeira de Sousa: E começado o exame 
pelas verbas de Receita, cuja importância fica na responsabilidade do referido 
Thezoureiro, e que formão o debito da conta corrente escripturada nos livros 
primeiro, e segundo, que tem o titulo de Entradas, e Sahida Geral dos dinheiros 
applicados para a obra da Igreja de Vallongo, se achou que no mesmo primeiro livro a 
folhas setenta e sinco estava primeiramente lançado em Receita, o Balanço que ficou 
existindo no tempo antecedente, e passou para aquelle em que princepiou a 
Inspecção do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Pedro de Mello Breyner, sendo a 
quantia de quatro centos oitenta e três mil seis centos sessenta e quatro reis: Que 
sendo as Imposições applicadas para esta obra pelo Régio Avizo de trinta de Outubro 
de mil sete centos noventa e seis, hum rial no vinho, azeite e carne somente na 
freguezia de Vallongo, e bem assim mais sinco reis em alqueire de Trigo que vem 
para o consumo desta Cidade, tem andado sempre por arrematação os ditos Impostos, 
sendo os seus Reditos annuaes na forma seguinte: No anno de mil oito centos e seis 
segundo as verbas da Receita lançadas na sobre dita conta desde nomaro trinta e 
quatro, a trinta e sete a quantia de dous contos, e duzentos mil reis = no anno de mil 
oito centos e sete segundo as verbas desde nomaro trinta e oito, a quarenta, e nomaro 
quarenta e dois, a quantia de hum conto nove centos e hum mil reis = no anno de mil 
oito centos e oito segundo as verbas nomaro quarenta e quatro, sesenta e dous, 
sesenta e oito, sesenta e nove, setenta e três, e setenta e seis, setenta e oito, e oitenta 
e hum a quantia de hum conto oito centos noventa e oito mil reis = No anno de mil 
oito centos e nove segundo as verbas nomaro setenta e nove, e oitenta e dois a quantia 
de nove centos mil reis = No anno de mil oito centos e des, segundo as verbas nomaro 
oitenta e quatro, e oitenta e sinco a quantia de hum conto cento e sincoenta e hum 
mil reis = No anno de mil oito centos e honze, segundo as verbas numaro oitenta e 
seis, e oitenta e sete, a quantia de hum conto cento e sesenta e sete mil reis = no anno 
de mil oito centos e doze, segundo as verbas desde numaro oitenta e oito, a noventa, a 
quantia de hum conto cento quarenta e hum mil seis centos e quarenta reis = no 
anno de mil oito centos e treze, e segundo as verbas numaro noventa e hum, a 
noventa e dois, a quantia de hum conto trezentos e des mil reis = no anno de mil oito 
centos e quatorze segundo as verbas numaro noventa e três, e noventa e quatro a 
quantia de hum conto sete centos e sessenta mil reis = no anno de mil oito centos e 
quinze segundo as verbas numaro noventa e sinco, e noventa e seis, a quantia de 
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hum conto nove centos noventa e oito mil reis = E no anno de mil oito centos e 
dezaseis por a metade do rendimento com que entrou adiantado o arrematante Joze 
Luis Ferreira em vinte e seis de Julho de mil oitocentos e quinze, conforme a 
condição de arrematação, que finda em vinte de Julho de mil oito centos e dezaseis a 
quantia de hum conto e sinco mil e quinhentos que foram carregados em receita 
neste livro segundo das entradas e sahidas geraes a folhas duas; no qual a folhas des, 
ficão mais lançadas em Receita três mil reis que entregou o arrematante do anno mil 
oito centos e oito para prefazer o composto da sua arrematação, e bem assim mais 
dezanove mil oito centos sesenta reis que pela mesma razão entregou ó arrematante 
do anno de mil oito centos e doze. Achão-se mais lançadas na importância total de hum 
conto cento e hum mil trezentos e setenta e hum reis = Trinta e duas verbas de 
receita (extraordinárias) cuja claceficação e importância particular hé a seguinte = a 
quantia de sinco mil cento setenta e sinco reis, no dito livro primeiro e folhas setenta 
e sete importe de cabos velhos vendidos a favor da obra e mais a quantia de (14) de 
sete mil quatro centos e trinta reis nos livros primeiro folhas oitenta e sete, e no livro 
segundo folhas des, por liquidação desta conta, assim como trezentos mil reis no livro 
primeiro folhas oitenta e três que entregou o Depositário das Sizas do Concelho de 
Aguiar de Souza, Aniceto Pinto Brandão; e bem assim a quantia de sete centos oitenta 
e oito mil setecentos sessenta e seis reis, no livro primeiro desde folhas oitenta e 
nove, até folhas cento e três, de Donativos feitos por diversas pessoas para ajuda da 
Obra da Estrada, até o dia vinte e três de Dezembro de mil oito centos e sete, na 
conformidade das Portarias do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Pedro de Mello 
Breyner, prefazendo estas quantias a referida importância total. E acrese finalmente 
em Receita as verbas numaro setenta e sete, oitenta, e oitenta e três, que importão 
em hum conto duzentos mil reis recebidos, intrinamente por empréstimo do Cofre 
da Obra da Ponte de Villa do Conde, de que ja esta indanizado: Vindo portanto a ser o 
total das Receitas desta Obra segundo se tem expeceficado, a quantia de dezanove 
contos duzentos e quarenta mil e trinta e sinco reis. E pelo que respeita as Despezas 
desta dita Obra passando ele Menistro com o dito offecal a examinar os livros numaro 
dois, três, e quatro, aonde se achão registados os Documentos de Despesa que abonão 
a responsabelidade do Thezoureiro, e lhe servem de des carrega; e examinados 
também cada hum dos documentos existente, e combinados com as adiçoens de 
despeza que formão o credito da referida conta corrente escripturada nos ditos livros, 
primeiro, e segundo de entradas, e sahidas, se achou que em razão da invazão do 
Exercito Frances nesta Cidade em vinte e nove de Março de mil oito centos e nove se 
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havião extraviado os Documentos que continhão as despezas feitas desde dezanove de 
Abril de mil oito centos e sinco até trinta de Dezembro de mil oito centos e seis, e 
desde dous de Janeiro de mil oito centos e oito, até seis de Outubro do mesmo anno, 
as quaes se acham registadas no livro segundo desde folhas cento e vinte e huma 
verso, até o fim, e no livro terceiro até folhas dezaseis, e mais desde folhas setenta e 
quatro ate folhas cento e sinco verso, ficando deste modo suprida a falta de originaes 
Documentos: E bem assim se achou mais que no dito livro primeiro de entradas, e 
sahidas estão escriptos vários Autos de Contas tomadas pelo sobre dito 
Dezembargador da Caza da Supplicação Joze Teixeira de Souza ao referido 
Thezoureiro em deferentes épocas desde o anno de mil oito centos e sinco, até o de 
mil oito centos e quinze a cujos Autos respeitão, assim os Documentos que existem 
como aqueles extraviados, mostrando-se ser o total das Despezas desde a época 
estabalecida, até ao prezente conforme abaixo se declara a saber = Despendeo-se 
desde dezanove de Abril de mil oito centos e sinco, até trinta de Dezembro de mil oito 
centos e seis, pellos Documentos registados no livro segundo desde folhas cento e 
vinte e huma verso, até o fim, e no livro terceiro até folhas dezaseis, e lançadas no 
credito da referida conta no livro primeiro de entradas e sahidas desde folhas setenta e 
seis, até folhas oitenta e oito, quantia de três contos oito centos quarenta e nove mil 
nove centos e setenta e hum reis: Idem desde sete de Janeiro de mil oito centos e sete 
até dois de Janeiro de mil oito centos e oito, pelos Documentos registados no livro 
terceiro desde folhas dezasseis, até folhas setenta e três verso, e lançadas no de 
entradas, sahidas desde folhas noventa até folhas cento (15) athe folhas cento e quatro 
a quantia de três contos quatro centos quinze mil duzentos e três reis = Idem desde 
dous de Janeiro de mil oito centos e oito, até seis de Outubro do mesmo anno, pellos 
Documentos registados no livro terceiro desde folhas setenta e quatro, até folhas 
cento e sinco verso, e lançados no livro sobre dito, desde folhas cento e seis até folhas 
cento e doze, a quantia de hum conto oito centos setenta e oito mil nove centos e 
vinte e quatro reis = Idem desde quinze de Outubro de mil oito centos e oito até 
trinta de Dezembro de mil oito centos e nove, pellos Documentos registados no livro 
terceiro desde folhas cento e seis verso, até folhas cento e vinte e oito, lançados no 
referido livro desde folhas cento, e dezasseis até folhas cento e vinte e duas a quantia 
de nove centos trinta e quatro mil trezento setenta e quatro reis = Idem desde sinco 
de Janeiro de mil oito centos e des, até três de Setembro do mesmo anno, pelos 
Documentos registados no livro quatro desde folhas huma até folhas quinze verso, e 
lançados no mencionado livro desde folhas cento e vinte e seis, até folhas cento e 
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trinta, a quantia de hum conto cento noventa e très mil sete centos e quatro reis = 
Idem desde quatorze de Setembro de mil oito centos e des, até nove de Agosto de mil 
oito centos e honze pellos Documentos registados no dito livro quarto desde folhas 
dezasseis verso, até folhas trinta e três verso, e lançados no ja dito livro desde folhas 
cento e trinta e quatro, até folhas cento e quarenta a quantia de hum conto vinte hum 
mil trezentos e setenta e dous reis = Idem desde quatorze de Agosto de mil oito 
centos e honze até vinte e hum de Janeiro de mil oito centos e treze pellos 
Documentos registados no livro quarto desde folhas trinta e quatro verso até folhas 
sesenta verso, lançados no sobre dito livro primeiro desde folhas cento e quarenta e 
seis até folhas cento e sincoenta e oito a quantia de dous contos cento hum mil cento 
sincoenta e seis reis = Idem desde vinte de Julho de mil oito centos e treze até vinte e 
quatro de Julho de mil oito centos e quinze pelos Documentos registados no livro 
quarto desde folhas sesenta huma, ate folhas setenta e três verso, e lançados no dito 
livro primeiro, desde folhas cento e sesenta e seis, até folhas cento setenta e seis, a 
quantia de três contos seis centos quatorze mil sete centos quarenta e sete reis = E 
finalmente se despendeo desde vinte e seis de Julho de mil oito centos e quinze, até o 
prezente dia, pelos Documentos registados no livro quarto, desde folhas setenta e 
quatro verso, até folhas oitenta e nove verso, e lançados no livro segundo de entradas 
e sahidas, desde folhas três, te folhas honze, a quantia de hum conto setenta e seis mil 
quinhentos e quinze reis = Vindo portanto a ser o total das Despezas, a quantia de 
dezanove contos e oitenta e sinco mil nove centos sesenta e seis reis, com declaração 
de que neste total, se comprehendem as despezas seguintes; que não pertencem a 
obra principal da Igreja; a saber: a quantia de três contos sete centos trinta e quatro 
mil cento noventa e oito reis, que se gastou desde trinta de Setembro de mil oito 
centos e seis, até trinta de Julho de mil oito centos e oito, por Documento separados, 
desde numaro hum, a quarenta e nove, com o reparos das Estradas, desde esta Cidade, 
para Vallongo, na forma das ordens do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Pedro 
de Mello Breyner Governador das Justiças; mais a quantia de hum conto trezentos e 
trinta e sete mil reis, que se entregou a Illustrissima Junta da Companhia Geral do 
Alto Douro, em quatro parcellas desde mil oito centos e honze, té mil oito centos e 
quatorze, para despezas da Estrada até Amarante, em cumprimento do Avizo de des 
de Maio de mil oito centos e dous commonicado ao referido Dezembargador da Caza da 
Suplicação Joze Teixeira de Souza em Officio da mesma Ilustríssima Junta de 
primeiro de Março de (16) de mil oito centos e honze, que exigia a sobre dita entrega, 
o qual se acha registado no livro primeiro de entradas e sahidas a folhas, cento e trinta 
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e sete; e também a quantia de trezentos sincoenta mil reis, que se entregou ao 
Illustrissimo Senhor Chancelier Governador Manoel Antonio da Fonceca e Gouveia, 
para despezas da Policia em conformidade do Avizo de dezanove de Dezembro de mil 
oito centos e doze, que lhe foi derigido, para inspecionar assim esta Obra, como a de 
Villa do Conde, e Santo Tyrço da mesma sorte, que o fazia o ja referido Governador das 
Justiça, e que lhe manda separar annualmente dos rendimentos das ditas Obras, a 
quantia de seis centos mil reis para as sobre ditas despezas de Policia, os quaes são 
destrebuidos em perporção dos dinheiros existentes nos Cofres das mesmas Obras, e 
tem sahido délies até o prezente a saber; no anno de mil oito centos e treze, do de 
Villa do Conde quatro centos mil reis; do desta Obra cem mil reis; e do da de Santo 
Tyrço cem mil reis, = No anno de mil oito centos e quartorze do de Villa do Conde 
trezentos mil reis; do desta Obra cento sincoenta mil reis; e do de Santo Tyrço cento e 
sincoenta mil reis = E no anno de mil oito centos e quinze, do de Villa do Conde cem 
mil reis, do desta Obra cem mil reis; e do de Santo Tyrço quatro centos mil reis = E 
finalmente a quantia de hum conto e duzentos mil reis que se satisfizerão a Obra de 
Villa do Conde por indeminização do empréstimo da mesma quantia que havia feito, 
conforme se disse na Receita. Combinado pois o total das Receitas dos dinheiros 
aplicados para esta Obra como se tem expecificado neste Auto com o total das 
despezas feitas, e de deozido este, daquelle, rezulta o Balanço de cento sincoenta e 
quatro mil e sesenta e nove reis, que ficão exestindo em puder do respectivo 
Thezoureiro para a continuação desta Obra; a qual, até sua concluzão tem aplicados os 
mesmo Reditos concedidos no referido Avizo de trinta de Outubro de mil sete centos 
noventa e seis que estão arrematados até vinte de Julho do prezente anno. E por esta 
forma levou elle Menistro por finda a sua commissão, e por tomadas as referidas 
contas ao Dezembargador Joze Teixeira de Souza. Em cumprimento, e execução do 
mencionado Officio que lhe foi expedido pelo Illustrissimo Senhor Chancelier 
Governador das Justiças em data de des de Setembro de mil oito centos e quinze, e 
mandou que se extrahisse huma copia autentica deste Auto, que asignou commigo 
Escrivão que dou fé de se haver passado todo o referido nelle, e com o dito Official do 
Expediente Francisco Luis de Andrade, e mais asima nomiados que todos forão 
prezentes e asignarão. Eu Caetano Joaquim Ferreira Vianna, o escrevy e asigney. 
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Vitorino Jose Cerveira Botelho 
Francisco Luiz d' Andrade 

(assinaturas) 
Caetano Joaquim Ferreira Vianna 
João Lopes da Sylva Ferraz 
Crispim Caetano da Costa». 
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Documento n 139 
1815.Novembro.ll - Porto. 
Nova igreja matriz de Valongo: despesas efectuadas com a compra de madeira para 
a torre e conserto do relógio. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°89, fl. 7. 

«Pagou o Thezoureiro a Custodio Joze Roíz da freguezia de Fonte Arcada 
o importe de Madeiras, para as Escadas da Torre, corrimões, e caixilhos na 
forma do Requerimento Despacho e Recibo regestado soma 62$760 
Pagou o Thezoureirro ao sobredito outra conta de Madeiras para cobrir a 
Torre na forma do importe no documento regestado soma 7$200 
Pagou o Thezoureiro a Antonio Joze Ferreira o concerto do Relojo para a 
obra da Igreja de Vallongo na forma do Despacho no Documento 
regestado soma 55$290». 

http://1815.Novembro.ll


Documento n°140 
1816.Agosto.14 - Porto. 
Registo da carta régia de 19 de Dezembro de 1815 decretando a continuação do 
desembargador José Teixeira de Sousa no cargo de inspector das obras públicas do 
Porto, e respectivo despacho. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°89, fis. 26-27. 

«Francisco Luíz Alves da Roxa Chancelier da Rellação, e Caza do Porto: Eu o Principe 
Regente vos envio muito saudar. Sendo determinado por Avizos de vinte e dous de 
Agosto de mil oitto centos e quatro, e de sette de Abril de mil oitto centos e doze; que 
o Dezembargador José Teixeira de Souza a quem por Decreto de cinco de Julho de 
mil oitto centos e quatro: Fiz Mercê de hum lugar ordinário da Caza da Supplicação 
continuasse no emprego das Commiçoens de que estava incumbido sendo Corregedor 
da Comarca do Porto: Houve por Bem por Decreto da datta deste que tivesse exercicio 
do referido lugar da Caza da Supplicação na Rellação e Caza do Porto, emquanto se 
demorar nessa Cidade por motivo das mesmas incumbências da mesma forma que 
tem praticado ate ao anno de mil oitto centos e onze = O que Me parecêo 
parteciparvos para que assim o tenhais entendido, e façais executar pela parte que vos 
toca = Escripta no Pallácio do Rio de Janeiro em dezanove de Dezembro de mil oitto 
centos e quinze = Princepe = Para Francisco Luiz Alves da Roxa.— 
Despacho do Cumprasse 
Cumprasse e registese = Porto quatorze de Agosto de mil oitto centos e dezaseis = 
Como Governador = Rocha//— 
E não se continha mais na dita Carta Regia e Despacho do Cumprasse, que o ditto hé, 
que eu Crespim Caetano da Costa Escrivão desta Inspeção,aqui fiz registar, bem e na 
verdade, sem haver cereza que duvida faça, em fé do que a conferi, e consertey (27) e 
consertey com o outro Official de Justiça ao conserto asignado e a propria nos 
reportamos que entregamos ao Dezembargador da Caza da Supplicação Joze Teixeira 
de Souza: Contadoria da Real Caza Pya aos dezaseis do mes de Agosto de mil oito 
centos e dezaseis = Eu Crespim Caetano da Costa a escrevy asigney e concertey. 
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(assinaturas) 
E comigo Escrivam Crispim Caetano da Costa 
Joze Moreira da Silva Conferido por mim Escrivam 

Crispim Caetano da Costa». 
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Documento n 141 
1817.Janeiro.28 - Porto. 
Venda de alguns materiais pertencentes à primitiva igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°89, fl.30. 

«Pelo dinheiro recebido de João Alvez Velludo, produto dos géneros inúteis a obra, 
que foram rematados em concequencia dos Despachos de 4 de Novembro 1815, e 9 
de Março 1816 nos documentos fl. 1 té fl. 7 que ficão apensos as despezas correntes 

a saber: 
Primeira Rematação, do rendimento da Madeira Velha da Torre das 
Almas 1$600 
Idem de 15 paus de pinheiro inúteis 1$200 
Idem de Pedra de Louza da Caza do relojo da Torre Velha 1$500 
Idem de hum pequeno Portal de pedra da Torre Velha das Almas 6$400 
Idem de 2 dúzias de ripas 1$440 
Idem de 5 paus de pinho bravo $800 
Segunda Rematação = Idem de pedra de hum pequeno portal da 
Sacrestia velha 6$500 
Idem de 2 paus de pinho bravo que servirão de pranxas 1$000 
Sam vinte mil quatro centos e quarenta reis 20$440». 

http://1817.Janeiro.28


Documento n°142 
1817.Setembro.06 - Porto. 
Registo do aviso régio decretando a entrega de 600$000 réis anuais ao responsável 
da Comissão da Policia, o desembargador José Joaquim de Almeida Araújo Correia 
de Lacerda. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°79, fl. 5f.. 

«Tendo-se restabelecido a instancia do Intedente Geral da Pollicia, a Commissão da 
Pollicia na cidade do Porto: Ordena Sua Magestade que de todas as contribuições que 
Vossa Mercê administra, se separem seis centos mil reis annuaes, e os faça entregar á 
Ordem do Dezembargador Joze Joaquim d'Almeida Araújo Corrêa de Lacerda, 
encarregado da ditta Commissão, para as despezas delia da mesma sorte, que se 
praticou com o Chancelier Manoel Antonio da Fonceca e Gouvêa, até o Avizo de cinco 
de Dezembro de mil, oito centos e quinze, que suprimio a mesma Commissão. O que 
d'ordem do mesmo Senhor participo a Vossa Mercê para sua inteligência, e devida 
execução = Deos guarde a Vossa Mercê. Paliado do Governo em seis de Septembro de 
mil, oito centos e dezesete= João Antonio Salter de Mendonça = Senhor Joze Teixeira 
de Souza.— 

Despacho do Cumpra-sell 
Cumpra-se, e se registe nos competentes livros das respectivas contribuições. Porto 
18 de Septembro de 1817./. = Souza— 
E não se continha mais em o referido Avizo Régio, que o dito he, e seu Despacho do 
Cumpra-se, que Eu Escrivão Crespim Caetano da Costa Escrivão desta Inspecção a 
que fis registar, bem, e fielmente o qual conferi, e concertei com ou (5v.) outro 
Official de Justiça ao concerto abaixo asignado, e ao próprio nos reportamos que 
tornamos a entregar ao Ilustrissimo Senhor Dezembargador da Caza da Supplicação 
Joze Teixeira de Souza. Porto na Contadoria da Real Caza Pia aos quinze dias do mes 
d'Outubro de mil, oito centos, e dezesete annos. Eu Crispim Caetano da Costa o 
subscrevy asigney e concertei. 

(assinaturas) 
Como Inspector Crispim Caetano da Costa 
Caetano Joaquim Ferreira Vianna Conferida por mim Escrivam 

Crispim Caetano da Costa». 
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Documento n°143 
1817.Novembro.10 - Porto. 
Pagamento feito aos pedreiros que repararam as casas de Angelina de Jesus para 
alinhamento da estrada Porto-Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°79, fl. 7v.. 

«Folha dos jornaes de Pedreiros que trabalharão na Fronteira das Cazas d'Angelina de 
Jezus na Estrada que vai do Porto para Vallongo no sítio do Poço das Patas e Rua do 
Senhor do Bomfim por remuneração do Terreno que deu gratuito para o 
Alinhamento da Estrada por Ordem do Illustrissimo Senhor Dezembargador da Caza 
da Supplicação José Teixeira de Souza, cuja obra principiou no primeiro de Setembro 
do corrente anno de 1817. 

Nomes Terras Dias Preços Somas 
Antonio da Costa Cedofeita 30 400 12$000 
Francisco Miguel Dita 30 400 12$000 
Jerónimo da Costa Dita 3' 360 10$800 
Francisco Joze Pedrozo 30 300 9$000 
Joze Martins Campanham 30 400 12$000 
Joze Rapas Cidade 30 160 4$800 
Por Aguçaduras da Ferramen te o Ferreiro.... 1$600 Por Aguçaduras da Ferramen te o Ferreiro.... 1$600 

262 

http://1817.Novembro.10


Documento n°144 
1817.Novembro.20 - Porto. 
Pagamento de 14$400 réis ao mestre carpinteiro Domingos José Moreira pelas 
obras de beneficiação realizadas na casa de Angelina de Jesus. 
A.D.P., Provedoria da Comarcado Porto, livro n°79, fl. 9f.. 

«Diz Domingos Joze Moreira Mestre Carpinteiro morador na Rûa Châa que tendo 
justo a obra de carpintaria nos reparos da caza d'Angelina de Jezus na Estrada do Porto 
para Vallongo na Rûa do Senhor do Bomfim que lhe forão demolidas para o 
alinhamento da Estrada, e isto pela quantia de quatorze mil, e quatro centos reis de 
mão d'obra, jornaes, e pregos, e porque a mesma se acha concluida, e pronta, 
portanto Pede a Vossa Senhoria seja servido mandar que o respectivo Thezoureiro lhe 
pague, e recebera Mercê». 
(9v.) Despacho// 
Pague-se. Porto 20 de Novembro de 1817./. = 
Recibo 
Recebi do Illustrissimo Senhor João Lopes da Silva Ferras Thezoureiro da Obra da 
Igreja de Vallongo a quantia de quatorze mil e quatro centos reis em metal importe da 
obra declarada na petição retro, e para conta do dito Senhor por não saber escrever 
passou o prezente Caetano Joaquim Ferreira Vianna que assignei com o meu signal 
de Crûz de que uzo, sendo mais testemunhas prezentes, Antonio Joze dos Santos 
Guimarães e o mesmo escriptor. Porto 20 de Novembro de 1817 ./. = De Domingos 
Joze Moreira hûa Crûz = Testemunha que este fis Caetano Joaquim Ferreira Vianna e 
Testemunha Antonio Joze dos Santos Guimarães— 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°145 
1817.Novembro.26 - Porto. 
Pagamento de 2$620 réis efectuado ao mestre rebocador José da Rocha. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°79, fis. 9v., 10f.. 

«Diz o Mestre Rebocador Joze da Rocha que pela Folha induza mostra a despeza com 
o Telhado das Cazas d'Angelina de Jezûs que lhe forão demolidas para o alinhamento 
da Estrada (lOf.) Estrada de Vallongo no sitio do Senhor do Bom fim, portanto Pede a 
Vossa Senhoria seja servido mandar que o Thezoureiro lhe pague dous mil, seis 
centos e vinte reis, que tanto importa, e recebera Mercê -
//Despacho// 
Pague-se Porto 26 de Novembro de 1817./.= Souza = 
//Recibo// 
Digo eu Joze da Rocha, Mestre Rebocador que recebi do Illustrissimo Senhor João 
Lopes da Silva Ferras, Thezoureiro da Real Caza Pia, a quantia assima de dous mil, seis 
centos e vinte reis: e por não saber 1er nem escrever, roguei a Francisco Jorge 
Ferreira que este a meu rogo fizesse, e assignasse, e eu tão bem assignei com o meu 
signal de Crûz de que uzo Porto 26 de Novembro de 1817./. = A rogo do sobredito = 
Francisco Joze Ferreira = do Mestre Rebocador, Joze da Rocha hûa Crûz 

(assinatura) 
Crispim Caetano da Costa. 
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Documento n°146 
1817.Dezembro.29 - Porto. 
Pagamento de 8$000 réis ao mestre pedreiro Joaquim José Gonçalves. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°79, fl. 13f.,v.. 

«Diz Joaquim Joze Gonsalves Mestre Pedreiro desta cidade que elle Supplicante 
ultimou a obra da Parede da Estrada do Porto para Vallongo, o qual ajustou de 
empreitada pella quantia de doze mil reis e porque vendeu de Pedra pertencente a 
Estrada a quantia de quatro mil reis, e se resta ao Suplicante a quantia d'oito mil reis, 
e para poder receber Peda a Vossa Senhoria seja servido mandar que o Thezoureiro 
(13v.) Thezoureiro respectivo lhe pague os ditos oito mil reis de que recebera Mercê. 
//Despacho/1 
Pague-se Porto 19 de Dezembro de 1817./. = Souza -
//Recibo// 
Recebi do Illustrissimo Senhor João Lopes da Silva Ferraz a quantia d'oito mil reis na 
forma do Requerimento e Despacho retro, e por estar pago e satisfeito passei o 
prezente qui assignei. Porto 29 de Dezembro de 1817 ./. = Joaquim Joze Gonsalves — 

(assinatura) 
Crispim Caetano da Costa». 
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Documento n°147 
1818.Janeiro.12 - Porto. 
Entrega de 600$000 réis anuais ao desembargador José Joquim de Araújo Correia de 
Lacerda para despesas da Polícia e respectivo recibo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°79, fl.16 f., v.. 

«O Thezoureiro das Inspecções e Contribuições João Lopes da Silva Ferras para a 
devida execução do Avizo Régio de 6 de Setembro de 1817./. fará separar annualmente 
seis centos mil reis para serem entregues ao Illustrissimo Dezembargador Joze 
Joaquim d'Abreu de Araújo Corrêa de Lacerda, ou a sua ordem encarregado da 
comição da Policia, destinados para despezas da mesma Policia; sendo rateada aquella 
soma na forma seguinte — 
Pela Administração da Real Caza Pia 300$000 
Pela Inspecção da Obra da Ponte de Vila do Conde 100$000 
Pela Inspecção da Obra da Ponte de Santo Tirso 100$000 
Pela Inspecção da Obra da Igreja de Vallongo 100$000 

Total 600$000 
Tudo na forma que se praticara com o Chancelier Manoel Antonio da Fonceca, té ao 
Avizo de 5 de Dezembro de 1815// que suprimio a mesma comição e cobrará recibo 
nesta para sua despeza, fazendo-se registar esta competentemente em todas as 
Repartições. Porto 12 de Janeiro de 1818 // Joze Teixeira de Souza//— 
//Recibo/1 
Recebi do Senhor João Lopes da Silva Ferras a quantia de seis centos mil reis em 
metal na conformidade das Ordens de Sua Magestade e da Portaria supra = E para 
constar aonde competir passei o prezente que (16v.) Que assigno = Porto 14 de 
Janeiro de 1818 = Joze Joaquim d'Almeida e Araújo Corrêa de Lacerda - Esta 
conforme com o Original que fica no cofre da Real Caza Pia // Documento n°240 // 
Crespim Caetano da Costa. 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 

266 

http://1818.Janeiro.12


Documento n°148 
1818.Junho.01 - Porto. 
Pagamento del6$000 réis ao tesoureiro João Lopes da Silva Ferraz. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°79, fl. 27v.. 

«Recebi desta Inspecção dezeseis mil reis de dous por cento da quantia de 800$000 = 
Com que entou no cofre desta Inspecção por empréstimo interino, o cofre da Real 
Caza Pia como se mostra no Livro 2o da Entrada e Sahida desta referida Inspecção na 
conformidade das ordens de 27 de Dezembro de 1816 registada a folha 112 verso te 
folha 115, e da de 25 de Maio do corrente anno registada a folha 113 verso do Livro 2o 

d'Administração da Real Contadoria da Real Caza Pia Io de Junho de 1818./. = O 
Thezoureiro da Obra = João Lopes da Silva Ferras. 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°149 
1818.Agosto.22 - Porto. 
Pagamento de 18$030 réis ao escrivão Crespim Caetano da Costa referente à sua 
percentagem de 2% da arrematação que fez José Joaquim da Silva. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n° 79, fl. 31f.. 

«Recebi desta Inspecção dezoito mil, e trinta reis, de 2 per cento da quantia de 
novecentos, hum mil, e quinhentos reis, com que entrou o Rematante Joze Joaquim 
da Silva por importe do primeiro Quartel que se venceo a 20 de Julho 1818, como dos 
Autos de Rematação, Escrivão Crespim Caetano da Costa, cuja verba se acha lançada no 
Livro 2o da Entrada e Sahida Geral dos Dinheiros Aplicados para a Obra da Igreja de 
Vallongo a folha 48 numero 12, tudo na conformidade da ordem de 27 de Dezembro 
1816; e para constar passei o prezente recibo e despeza = Contadoria da Real Caza Pia 
22 d'Agosto de 1818./. = O Thezoureiro João Lopes da Silva Ferras. 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°150 
1819.Janeiro.08 - Porto. 
Entrega anual de 600$000 réis ao desembargador José Joaquim de Araújo Correia de 
Lacerda para despesas da Policia. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n° 79, fis. 41v.-42f.. 

«O Thezoureiro das Inspecções e Contribuições João Lopes da Silva Ferras para a 
devida execução do Avizo Régio de 6 de Setembro de 1817 fará separar annualmente 
600$000 reis para serem (42f.) Serem entregues ao Illustrissimo Dezembargador 
Joze Joaquim d'Abreu de Araújo Corrêa de Lacerda, ou á sua Ordem encarregado da 
Comição da Policia, destinados para despeza da mesma Policia, sendo rateado aquella 
soma na forma seguinte — 
Pela Administração da Real Caza Pia 300$000 
Pela Inspecção da Obra da Ponte de Villa do Conde 100$000 
Pela Inspecção da Obra da Ponte de Santo Thirso 100$000 
Pela Inspecção da Obra da Igreja de Vallongo 100$000 
Metal seis centos mil reis 600$000 
Tudo na forma que se praticava com o Chancelier Manoel Antonio da Fonceca Gouvêa 
té ao Avizo de 5 de Dezembro de 1815, que suprimio a mesma Comição, e cobrara 
Recibo nesta para sua despeza, fazendo-se registar esta competentemente em todas 
as Repartições. Porto 8 de Janeiro de 1819 = Souza». 
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Documento n°151 
1819.Abril.24 - Porto. 
Ordem do corregedor do Porto responsabilizando os mestres pedreiro e carpinteiro 
das obras da nova igreja matriz de Valongo pelas folhas de pagamento concernentes 
aos mesmos trabalhos. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°79, fl. 50v.. 

«O Mestre carpinteiro Antonio Francisco de Paiva e o Mestre pedreiro Manoel 
Ferreira, que actualmente se achão ocupados na Obra da Igreja de Vallongo, ficão 
encarregados intrinamente de tomar o ponto aos Offeciaes ocupados na dita Obra, e de 
fazerem as Folhas de 15 em 14 diaz, para o pagamento dos jornaes, sendo ambos 
obrigados á asignarem das referidas folhas, e responsaveiz em todo o tempo por 
qualquer dano, ou omissão em que forem consinhentidos, na forma ordenada por 
Despacho de 23 do corrente mes, do Illustrissimo Senhor Dezembargador da Caza da 
Supplicaçam Joze Teixeira de Souza, que fica nesta Contadoria da Real Caza Pia, o que 
asim cumprião. 
Porto 24 de Abril 1819 = João Lacerda Sylva Ferras. 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°152 
1819.Maio.ll-Porto. 
Nomeação do novo apontador das obras da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°79, fl. 52v. 

«Nomeio para Apontador das Obras da Igreja da freguezia de Vallongo, a Custodio da 
Fonseca e Sylva da mesma freguezia, o qual se aprezentará com esta ao Contador da 
Real Caza Pia para lhe dar as instruçoenz, e formalidades de que deve uzar nas folhas 
das dittas Obras. Porto 9 de Maio de 1819 = Joze Teixeira de Souza// Sendo o que 
continha a sobredita Nomeaçam que aqui fis registar e averbar a mesma com as folhas 
deste Registo, a qual tornou areceber o Sobredito, e de como a recebeu aqui asignou 
Nesta Real Caza Pia aos 11 do mes de Maio de 1819 = 

(assinaturas) 

Costodio da Fonceca e Silva 
Crispim Caetano da Costa». 
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Documento n°153 
1819. Junho. 14 - Porto. 
Pagamento de 10$730 réis ao arquitecto José Francisco de Paiva. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°79, fl. 58 v. 

«Petição 
Diz Joze Francisco de Paiva desta Cidade, Arquitecto da Nova Igreja de Vallongo, que 
tem vencido hum mes do seu ordenado em 9 de Junho de 1819./. e são oito mil reis 
por més; e com mais dous mil, sete centos e trinta reis, despeza que o Supplicante 
fés com cabalgadura pêra hir a Vallongo examinar a Obra, fás a soma de dez mil, sete 
centos e trinta reis portanto Pede a Vossa Senhoria seja servido mandar que o 
Thezoureiro a quem pertencer a dita Administração faça embolçar ao Supplicante a 
dita quantia. E receberá Mercê. 
Despacho 
O Thezoureiro da obra da Igreja de Vallongo pode pagar ao Supplicante os dez mil, 
sete centos e trinta reis que pede. Porto 14 de Junho de 1819 ./. = Souza. 
Recibo 
Recebi do Senhor João Lopes da Silva Ferras, dez mil, setecentos e trinta reis. Porto 
14 de Junho, 1819 = Joze Francisco de Paiva— 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°154 
1819.Junho.14 - Porto. 
Carta do arquitecto José Francisco de Paiva afirmando a necessidade de manter o 
mestre carpinteiro António Francisco de Paiva e os seus oficiais nas obras de 
edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°79, fl. 59 f. 

«Participo a Vossa Senhoria que no dia 3 de Junho de 1819, fui fazer hum Exame as 
Obras da Nova Igreja de Vallongo para averiguar o estado em que se acha a dita obra de 
pedraria e Carpintaria, na qual achei que se fás muito percizo, que fique na dita obra o 
Mestre Carpinteiro e dous Officiaes, durante a muda dos simplices, para os sitios onde 
detriminar o Mestre pedreiro; e ambos os ditos Mestres carpinteiro e pedreiro 
combinarão hum com outro ajudando cada hum com os seus Officiaes a dita muda e 
com toda a segurança, lançando-lhe novas escoras sendo-lhe percizas; e todo o tempo 
que ao Mestre Carpinteiro sobejar seja empregado na Obra de mais percizão, como 
são as portas da Nova Sacrestia da parte do Nascente, e os caixilhos nas quatro Ferestas 
do corpo da Igreja, aproveitando todas as madeiras que se acharem na dita obra; e as 
madeiras que faltarem o Mestre carpinteiro dará húa medida do comprimento, 
grossura, e largura, e as ajustará pelo preço mais módico que poder achar postas na 
obra, por conta e risco do Madeireiro que as vender, dando húa conta corrente de 
todas as madeiras e mais aprestos, á Administração para se levar em conta, bem 
entendido, todos estas contas deve o Mestre Carpinteiro assignalas: hé o quanto se me 
oferece dizer a Vossa Senhoria, que mandará o que lhe parecer mais justo. Porto 12 
de Junho de 1819 •/. = Joze Francisco de Paiva — 
//Despacho// 
Passem-se as ordens necessárias na conformidade desta Informação. Porto 14 de 
Junho de 1819 = Souza -

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°155 
1819.Junho.14 - Porto. 
Rol das tarefas atribuídas ao mestre carpinteiro António Francisco de Paiva e aos 
seus oficiais. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°79, fl. 60f.,v.. 

«O Mestre Carpinteiro Antonio Francisco de Paiva, ficará trabalhando na obra da Igreija 
de Vallongo, e mais dous Officiaes somente, dorante a muda dos simplices para os 
sitios onde detreminar o Mestre Pedreiro, combinando hum com o outro, ajudando 
cada hum com seus Offeciaes a dita muda com toda a segorança lançando-lhe novas 
escoras sendolhe precizas; e todo o tempo que ao Mestre Carpenteiro sobejar será 
empregado na obra da mayor precizão; como são as portas da Nova Sacrestia da Parte 
do Nascente, e os caixilhos nas quatro friestas do Corpo da Igreija, aproveitando todas 
as madeiras que se acharem na dita obra; e as madeiras que faltarem o Mestre 
Carpenteiro dará hua medida do comprimento, grosura, e largura, e as ajustara pelo 
preço mais cómodo, que poder achar postas na obra por conta e risco do Madeireiro, e 
mais aprestos, dando húa Conta Corrente de tudo, para se levar em conta; bem 
entendido que todas estas con (60v.) Contas deve o mesmo Mestre asignalas para com 
o competente Despacho, serem pagas O que executara; e se pasou a prezente Ordem 
na forma ordenada por Despacho do Meritisimo Senhor Dezembargador da Caza da 
Supplicaçam Joze Teixeira de Souza na data de 12 do corrente mez, proferida em 
Reprezentação do Arquiteto Joze Francisco de Paiva registada folha 59 do Livro 5o do 
Registo das despezas da Obra da Igreja de Vallongo — Porto e Contadoria da Real Caza 
Pia 14 de Junho de 1819, e João Lopes da Silva Ferraz. 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°156 
1819.Junho.22 - Porto 
Mapa das madeiras e ferragens compradas a Custódio José Rodrigues para execução 
dos andaimes e símplices da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°79, fis. 64v.-65f.. 

Todas estas madeiras devem ser de pinho 
de melhor qualidade e postas na obra per 
conta e risco de quem os rematar 

N° 
A saber 

Pinheiros bens direitos. 

- Ditos para escoras abertas no Mato 
para dar dous 

- Taboado para o Andame 
- Pranchôes para os simplices ... 
- Pinheiros bem direitos para os 

simplices 
- Ditos para o mesmo 
- Ditos 
- Ditos 
- Ditos 
- Ditos 
Somão todas as peças de Madeira 

Ferragem 
- Planchetas, para os simplices, de 

ferro 
- Ditas para o centro com sua 

chaveta 
- Cavilhas de ferro d'hum palmo. 

Comprimento 
Palmos 

- Ditas de 7 polegadas. 

- Ditas de seis ditos .... 

Ditas de 5 

Pregos de 30 reis cada hum. 

Pregos de 20 reis dito (65f.). 

(65f.)Pregos filhares 3 
milheiros 
Pregos solhares 3 ditos 

Somão todos maiores e menores 

52 

26 
20 
10 

25 
27 
26 
48 
28 
15 

13 

1 

Largura 
Polegadas 

12 

12 
12 
16 

12 
12 
12 
11 
14 
12 

Grossura 
Polegadas 

12 

12 
1 1/2 
23 

12 
12 
12 
11 
14 
12 

3_8 
8 

3_8 
8 

5_8 
8 

4_8 
8 

3 8 

Quantidade 

22 

22 
240 
24 

4 
6 
4 
2 
2 
4 

330 

8 

2 

80 

50 

50 

50 
100 

100 

3.000 

3.000 

6.440 

Porto, 10 de Setembro de 1819 ./. Joze Francisco de Paiva = Souza 

http://1819.Junho.22


Aqui entregou Custodio Joze Rodriguez a madeira, e ferragens que se acha declarada 
neste papel, na obra da Nova Igreja de Vallongo o qual se acha a servir na dita obra. 
Vallongo 22 de Junho de 1819-/. = o Mestre carpinteiro = Antonio Francisco de Paiva = 
O Mestre Manoel Ferreira = Custodio da Fonceca e Silva Appontador. 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°157 
1819.Julho.15 - Porto. 
Pagamento das madeiras e ferragens compradas a Custódio José Rodrigues, 
utilizadas na execução dos andaimes e símplices da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro 79, fl. 64L 

«Dis Custodio Joze Rodrigues da Freguezia de Fonte Arcada, que elle se obrigou a 
aprontar todas as Madeiras e Ferragens percizas para os andames, e simplices, para a 
obra da Igreja de Vallongo, constante do Mappa junto rubricado por Vossa Senhoria, e 
porque tem feito entrega na obra como consta do recibo passado no verso do Mappa. 
Pede a Vossa Senhoria seja servido mandar satisfazer a quantia de cem mil reis, preço 
por que foi rematada como dos Autos. Escrivão Crespim Caetano da Costa, E receberá 
Mercê = Despacho = Pague-se. Porto 15 de Julho de 1819-/. = Souza. = Recibo = 
Recebi da mão do senhor João Lopes da Silva Ferras Thesoureiro da obra da Igreja de 
Vallongo, a quantia de cem mil reis metal em virtude do Despacho retro. Porto 15 de 
Julho de 1819./. = Custodio Joze Rodrigues — 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°158 
1819.Julho.15 
Pagamento ao mestre carpinteiro Custodio José Rodrigues das madeiras e 
ferragens adquiridas para as obras dos símplices da nova matriz igreja, de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°89, fl. 59. 

«Pagamento a Custodio Joze Roiz morador em Fonte Arcada pelo 
importe de madeiras e ferragens para a obra dos simples da Igreja, que 
rematou como do Auto Escrivão Crespím Caetano da Costa por 
Despacho em seu requerimento registado no livro respetivo 100$000». 
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Documento n°159 
1819.Setembro.22 - Porto. 
Conta do madeireiro Custódio José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro 79, fl. 76f., v. 

«Diz (76v.) Diz Custodio Joze Rodriguez da Freguezia de Fonte Arcada que elle tem 
entregue na obra da Igreja de Vallongo a madeira que consta da conta junta ao Mestre 
da mesma obra Antonio Francisco de Paiva importando a quantia de cem mil, 
duzentos e setenta reis a qual se acha posta na mesma obra, a custa do Supplicante 
como consta do recibo junto, e mais se preciza na mesma obra, dez dúzias de taboas 
de castanho, e cousoeiras que importão a quantia de cento e vinte mil reis, as quaes se 
achão escolhidas pelo dito Mestre, por virem a ser percizas na dita obra, que o 
Supplicante se obriga polas na obra á sua custa, e porque se acha dezembolsado, e he 
obrigado pagar carretos á sua custa. Pede a Vossa Senhoria seja servido mandar que o 
Thezoureiro da respectiva obra lhe satisfaça a dita quantia passando o Supplicante, 
recibo do que receber. E recebera Mercé=». 
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Documento n°160 
1819.Setembro.25 - Fonte Arcada. 
Mapa das madeiras encomendadas pelo mestre carpinteiro António Francisco de 
Paiva. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, Livro n°79, fis. 76v.-77f.. 

15$000 
1$920 
3$600 
4$000 

43$350 
1$800 
17$600 
6$000 
7$000 

«Madeira de Pinho 
30 taboas de 20 e 18 palmos de comprido, para Planchas de Pedreiros 
cada dúzia a 6$000 
Hum Pão de Pinho para a roda de guindar 
15 Barrotes de Pinho para as Planchas  
(77f.) 18 Taboas de pinho para as rodas e caixões de guindar 
Madeira de Castanho 
51 Taboas 
Hum Planchão de Sobreiro para fazer o carro de Pedreiros 
11 Taboas de Castanho de 14 e 19 palmos de comprido 
3 Coussoeiras do dito de 14 palmos de comprido 
10 peças de madeira de castanho para Pinarios mais ordinários 

100$270 
Madeira que o Mestre Antonio Francisco de Paiva mais escolheu e se preciza na 
Obra 
10 dúzias de Taboas e coussoeiras escolhidas pelo dito Mestre tudo de castanho a preço 
del2$000reis 120$000 
Fonte Arcada, 16 de Setembro de 1819 ./. =Custódio Joze Rodrigues» 
Conta da Madeira que tem vindo para a obra da Igreja de Vallongo mandada pelo 
Custódio Joze Rodrigues, depois do simplice, e andame estar completo 
30 Taboas de pinho de 20 -e 18- e 14 palmos para pranchas de Pedreiros 
1 Pão de pinho que se gastou na roda de guindar 
15 Barrotes de pinho de 12 palmos 
51 Taboas de castanho de 10- e 12- e 13 - e 14 palmos de comprido 
1 Pranchão de sobreiro para fazer hum carro para os Pedreiros 
18 Taboas de pinho de 12 palmos 
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11 Taboas de castanho de 14 e 19 palmos 
3 Coussoeiros de castanho 
10 Peças mais ordinárias para pinazios e traveças de Portas 
Esta Madeira está entregue na Obra e algûa gasta, e estão mais escolhidas 10 dúzias de 
taboas e coussoeiras em caza do Dono que hão-de vir a ser (77v) Ser percizas e he 
utilidade para a Obra para quando se fizer estar seca. = Antonio Francisco de Paiva— 

(assinatura) 
Crespim de Caetano da Costa». 
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Documento n°161 
1819.Setembro.25 - Porto. 
Pagamento efectuado ao madeireiro Custódio José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°89, fl. 61. 

«Pagamento a Custodio Jozè Rodriguez da freguezia de Fonte Arcada 
importe de Madeira de castanho, e pinho; que vendeo para a Obra da 
Igreja de Vallongo, como do documento regestado 110$270». 
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Documento n°162 
1820.Outubro.14 - Porto. 
Auto de contas referente às obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°89, fl.74. 

«Anno de Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e vinte aos 
quatorze dias do mes de Outubro nesta cidade do Porto e contadoria da caza Pia aonde 
Eu Escrivão vim por ordem e na prezença do Doutor Joze Teixeira de Souza cavaleiro 
professo na ordem de Christo Dezembargador da caza da Suplicação e encarregado por 
ordens Regias desta Inspecção, sendo igualmente perezente o Thezoureiro João 
Lopes da Silva Ferras, por mandato delle Menistro, mandou vir a sua prezença os 
livros e decumentos respectivos a mesma afim de se vereficar e examinar na sua 
prezença as contas das receitas e despezas, as que logo apresentou o dito Thezoureiro, 
e para o dito fim e principiando-se a examinar o estado das contas, se conheceo que a 
vinte e sete de Janeiro de mil oito centos e dezasseis, se lhe havião tomado as suas 
contas, como consta do auto neste livro folhas doze té folhas dezasseis, e que até 
aquelle dia havia em receita por Balanço das contas percevidas a quantia de cento 
sincoenta e quatro mil e sesenta e nove reis, que pasou a conta novamente livro a 
folhas dezoito, dipois de que, recebeo mais o dito Thezou/(75) Thezoureiro treze 
verbas desde o dia trinta e hum de Janeiro de mil oito centos e dezaseis té trinta hum 
de Julho do corrente anno como neste mesmo livro se mostra, as quaes importão des 
contos, des mil e três reis, o que com o balanço percebido fas a soma total de receitas 
des contos cento sesenta e quatro mil e setenta e dous = E procedendo-se depois a 
examinar o estado das despezas que o mesmo Thezoureiro havia despendido por 
ordens competentes, que todas se achão lansadas neste livro de folhas dezanove té 
folhas setenta e três, decumentos numaro hum a duzentos trinta e seis regestrados 
no livro quatro folhas noventa verso té folhas cento trinta e sinco, e no livro quinto 
folhas, húa te folhas cento e treze, importando a quantia de nove contos trinta e seis 
mil quatro centos trinta e nove, e combinando-se pois a receita com a despeza e 
deduzida esta daquella, se mostra ser o Balanço hum conto cento vinte sete mil seis 
centos trinta e três; Pelo que e deste modo ouve elle Menistro por tomadas as ditas 
contas, mandando se pase a conta nova o sobre dito Balanço, de que dou fé e com elle 
Menistro assignei e dito Thezoureiro Crespim Caetano da Costa o escrevy. 
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(assinaturas) 
Crispim Caetano da Costa 

Joze Teixeira de Souza 
João Lopes da Sylva Ferraz». 
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Documento n°163 
1820.Dezembro.02 - S.Cosme. 
Pagamento de 4$380 réis efectuado ao mestre ferreiro António José respeitante à 
reparação de ferramentas utilizadas nas obras de edificação da nova igreja matriz. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 3f.. 

«Folha da farramenta que compuz e agosey para a obra da Igreja de Valongo 
Por 425 picoens agusados - o cento a 800 // 3$400 
Por 6 agoçaduras de Broca // 480 
De emendar a mesma // 420 
De rebulir hua cunha // 080 

Total 4$380 
Recebi a conta asima 2 de Dezembro de 1820. O Mestre Antonio Joze de São Cosme». 

http://1820.Dezembro.02


Documento n 164 
1820.Dezembro.14 - Valongo. 
Pagamento de 6$930 réis efectuado ao mestre ferreiro Joaquim Jorge Ferreira. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 4L 

«Folha para o pagamento de farramentas Novas, e compostaz para a Igreja de Vallongo 
Por 500, e 37 picões agusados a 800 o cento 4$300 
Por 2 Martelos calçados $680 
Por 4 Ponteiros novos $850 
Por 1 Martello fundido 1$100 

Soma 6$930 
Recebi a conta asima = Joaquim Jorge Ferreira». 
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Documento n°165 
1821.Janeiro.25 - Porto. 
Conta do mestre serralheiro Custódio Dias Tavares. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 6v.. 

«Emporte da ferragem que fiz para a Igreja de Vallongo a saber por 
três dobradiças 960 
Por huma fechadura de broca 1$400 

2$360 
Porto 25 de Janeiro de 1821// Custodio Diaz Tavares//». 
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Documento n°166 
1821.Fevereiro.07 - Valongo. 
Conta do madeireiro João Gonçalves de Azevedo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 8f.. 

«Folha para pagamento da Madeira ao Madeireiro João Gonçalvez de Asebedo, de 
Vallongo. 
Por oito dúzias menos duas taboas de forro de castanho, a preço de mil 
e quatro centos 10$970 
Por três paus linhas a 360 3$600 
João Gonçalves de Azevedo 14$570». 

http://1821.Fevereiro.07


Documento n°167 
1821.Fevereiro.08 - Valongo. 
Rol dos pregos comprados ao mestre ferreiro António José da Silva. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 8f.. 

«Rellação dos pregos que vende para a obra da Igreia de Vallongo. 
Por 4 milheiros de pregos brazis a 60 reis 2$400 
Por 600 pregos telhares a 200 reis 1$200 
Por 500 ditos taboares a 80 reis $400 
Por 200 solhares a 2160 reis $320 
Por 50 ditos de ferrage $120 
Por 26 cabrilhas a 20 reis $720 

5$160 
Vallongo 8 de Fevereiro de 1821 = Antonio Joze da Silva - Mestre Ferreiro». 

http://1821.Fevereiro.08


Documento n 168 
1821.Março.08 - Campanhã. 
Pagamento efectuado a Custódio Dias Tavares das ferragens compradas para os 
vãos da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 10v.. 

«Conta da ferraie que fez para a obra da Igreia de Vallongo, a saber 
Por huma trinqueta $500 
Por huma dobradissa de chumbar $300 
Por quatro dobradiças de pregar $320 

1$120 
Recebi a conta asima. Campanhaã , 8 de Março de 1821, Custodio Dias Tavares». 



Documento n°169 
1821.Maio.03-Valongo. 
Arrematação de trinta sepulturas feita pelo mestre pedreiro Manuel da Silva. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fis. 13v.-14f.. 

«Digo eu Manoel da Silva, mestre pedreiro, da Freguezia de Milheiros, que he verdade 
no dia 3 de Abril deste anno d'1821, no sitio do adro da Igreia da Freguezia de Vallongo, 
andando a lanços o propianho para trinta sepulturas, para a Igreja desta Freguezia com 
asistencia do Apontador da Obra da Igreja; E emtre todos, digo Joiz da Cruz, e Eleitos; 
e o mestre pedreiro da obra da Igreja. E Eleitos. E emtre todos os lançadores, me 
obriguei, por não haber quem por menos o desse o dito porpianho, a dar vinte e 
quatro braças de dez palmos cada huma, a preço de sinco mil reis dinheiro de metal; 
sendo este da grossura de (14f.) de palmo e quarto e sera pedra de gram riga e posta 
no Adro desta dita Igreia; E enquamto ao comprimento serão vinte padieiras de 
comprimento de nove palmos e quarto atestado, mais doze ditas de oito palmos e 
meio cada huma. E eu me obrigo na referida maneira a comprir todo asima referido, 
por minha pessoa e bens, e por saber somente asignar de Crus, em rezão de não 
saber 1er, nem escreber, pedi a Antonio Pinheiro de Souza, desta dita freguezia este a 
meu rogo escrevesse na prezença das testemunhas abaixo asignadas. Declaro que este 
contrato foi feito por ordem do Meretissimo Senhor Dezembargador Joze Teixeira de 
Souza, Vallongo Era ut supra. De Manoel da Silva huma Crus = Como testemunha 
Antonio da Fonceca e Silva = Como testemunha Manoel Thomé de São Pedro da Cova 
= Eu que este escrevi a rogo e como testemunha Antonio Pinheiro de Souza = Lino 
Antonio de Souza Pinto Joiz da Crus = João Alvez de Oliveira Elleito = Jozé Alvez de 
Oliveira Padeiro Elleito = Antonio da Fonceca e Silva Elleito = O Apontador, Costodio da 
Fonceca e Silva = O Mestre Manoel Ferreira». 
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Documento n°170 
1821.Julho.25 - Alfena. 
Pedido de pagamento feito pelos vendedores dos tijolos executados para a abóbada 
da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n° 81, fl. 27v.. 

«Illustrissimo Excelentissimo Senhor Reprezentão a Vossa Excelência Custodio Jozè 
dos Santos = Antonio Ferreira = Manoel da Costa = Antonio Luiz = Manoel Moreira = 
todos da freguezia de Alfena, que hà trez annos forão incuvidos de fazer o tijollo para a 
abobada da Igreja de freguezia de Vallongo; isto por ordem do Illustrissimo Senhor 
Dezembargador Jozè Teixeira de Souza, que lhe foi participada pello Apontador da 
mesma obra, que nesse tempo era João Alvez Velludo; semdo poiz que feito o tijollo o 
partecipassem os Suplicantes ao ditto Meritissimo Senhor para mandar tomar conta 
delle; porem ficou sem effeito a nossa pertenção conservando-se em nosso poder até 
ao prezente o ditto tijollo com grave danno dos Suplicantes por que algum com as 
chuvaz se arruinou, por falta de comodidade, e juntamente pello dezembolço a tanto 
tempo, agora poiz que aos Suplicantez consta que Vossa Excelência hè Digníssimo 
Inspector desta Obra oferecem o ditto tijollo para a abobada, em preço favorável, e por 
este modo, recebendo-se-lhe utilizão os Supplicantez por ser esta huma qualidade de 
fazenda que aqui não tem sahida, sò a pode ter para o fim para que foy feita = Rogão 
portanto a Vossa Excellencia se digne mandar se faça ajuste do ditto tijollo e que delle 
se tome conta; e cazo Vossa Excellencia ache a prezente Supplica digna de attenção, 
recebem os Supplicantes esta mercê, que também uttiliza, e serve de beneficio à 
obra da referida Igreja// Alfena 25 de Julho de 1825 = Antonio Luiz = Antonio Ferreira 
= Manoel Moreira // hua cruz». 
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Documento n°171 
1821.Julho.31 - Porto. 
Informação prestada pelo arquitecto José Francisco de Paiva e pelo mestre pedreiro 
Manoel Ferreira, sobre a qualidade dos tijolos encomendados para a abóbada da 
nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Port, livro n°81, fl. 28 f.. 

«Obedecendo a respeitável Portaria de Vossa Excelência, e sendo nóz o requerimento 
induzo; por tanto participamos a Vossa Excelência que será muito justo, ajustar o ditto 
tijollo com os donos delle, prezedindo o mestre trolha Manoel Pedroza, e Manoel 
Ferreira mestre pedreiro, para examinar o ditto tijollo, se hé ou não capaz, para a ditta 
obra por ser os mestres encarregados na sigurança da ditta obra, por serem elles os 
construtores; e este ditto tijollo deve ser justo por milheiro, posto ao pe da obra e os 
donos do ditto tijollo devem fazer avizo do dia do seu transporte para que se achem 
ahy os dittos mestres para examinarem se hé conforme ao ajuste que fizer, ou na 
prezença de Vossa Excellencia ou aonde Vossa Excellencia determinar para se ajustar, 
ou nomear Vossa Excellencia quem saiba fazer o ditto ajuste, poiz os mestres so 
servem para conhecer a qualidade da fazenda, são as informaçoens que podemos dar a 
Vossa Excellencia que mandara o que lhe parecer justo = Porto 6 de Agosto de 1821 = 
Jozè Francisco de Paiva// O Mestre Manoel Ferreira=». 
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Documento n°172 
1821.Agosto.16-Valongo. 
Avaliação dos tijolos comprados para a abóbada da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 28f.,v.. 

«Illustrissimo Excellentissimo Senhor = Cumprindo com a respeitável Portaria de 
Vossa Excellencia passamos a fazer o ditto Termo. 
Aos 16 diaz do mes de Agosto de mil oito centos e vinte hum, Manoel Ferreira mestre 
Pedreiro da obra da Igreja de Vallongo, e o Mestre Manoel Pedroza da Freguezia de 
Pedrozo, mestre trolha, fomos à freguesia de Alfena, afim de examinar o tijollo 
mencionado no Requerimento, e Portaria nelle proferida, o qual sendo (28v.) sendo 
por nós visto, e examinado, o achamos capaz, e portanto nos termos de servir para a 
ditta obra de que trata o requerimento, e por ser verdade fizemos este Termo, nesta 
freguezia de Vallongo em prezença do Ouvidor era ut supra; Eu Antonio Pinheiro de 
Souza o escrevi e a rogo dos Sobreditos = Manoel Pedroza mestre trolha = mestre 
Manoel Ferreira = Antonio Monteiro Rebello, Ouvidor, Antonio Pinheiro de Souza=». 
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Documento n°173 
1821.Outubro.04 - Porto. 
Ordem para se proceder ao inventário dos tijolos comprados, e de todas as 
ferramentas e materiais existentes nas obras da igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fis. 28f.-29f.. 

«Antes de difirir ao pagamento do tijollo requerido, deve o Apontador actual das obraz, 
passar recibo da entrega do ditto tijollo, declarando a sua quantidade, que confirirá 
com a conta respectiva, ficando responsável pela entrega do mesmo, quando lhe for 
requerida; outro sim se formalizará hum Inventario geral de todas as ferramentas, e 
utencilios respetivos à ditta obra, asignado pellos Mestres da mesma, e pello ditto 
Apontador a cujo cargo compette a responsabilidade de tudo, e o ditto Inventario me 
será entregue em breve tempo = Porto 4 de Outubro de 1821 = Com a rubrica do 
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Governador das Justiças=». 
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Documento n°174 
1821.Setembro.28 - Porto. 
Nova igreja matriz de Valongo: relação dos tijolos comprados para a execução da 
abóbada. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fis. 28v.-29f.. 

«Termo que mandou fazer o Ouvidor de Vallongo da quantidade do tijollo que 
comprou na forma da ordem retro, cujo tijollo por ser de boa qualidade na forma da 
approvação dos Mestres fl.3, hé o seguinte = 
Ate oje vinte oito de Septembro deste anno de mil oito centos vinte hum; está em 
Depozitto (29f.) Depozitto dentro da Sacristia da Igreja de Vallongo o tijollo que 
comprou o Ouvidor desta Freguezia cuja compra por ordem do Excellentissimo 
Senhor Chancelier Governador, a qual se fez na forma seguinte, a saber: 
Cinco mil seiz centos secenta e trez tijollos 5663 de Custodio Joze dos 
Santos da freguezia de Alfenna a 4$000 cada milheiro = vinte dous mil seiz 
centos cincoenta e douz reiz soma// 22$652 
Mil nove centoz noventa tijolloz = 1990 = de Manoel Antonio da ditta 
freguezia; a quatro mil reiz por milheyro soma// 7$960 
Trez mil duzentos, e cincoenta e douz tijolloz de Manoel Moreira Poupa 
da ditta freguezia a quatro mil reiz por milheyro soma// 13$008 
Douz mil e noventa tijollos 2090 de Antonio Fernandez Vendas da 
freguezia de Alfena a quatro mil reiz por milheiro soma// 8$360 
Sette mil e quatro centos secenta e trez tijollos de Antonio Luiz da 
mesma freguezia a quatro mil reiz por milheiros soma// 29$852 
Soma oittenta hum mil oitto centos trinta e dous reiz 81$832 = que se hâ de receber 
do Thezoureiro da Igreja de Vallongo para pagamento do ditto tijollo de que se fez 
este Termo; que por verdade vão asignados os Vendedorez abaixo com elle Ouvidor// 
Eu Antonio Pinheiro de Souza, nesta freguezia, o escrevo por mandado do Ouvidor, e 
a rogo dos sobreditos Vendedorez o asigney = Antonio Pinheiro de Souza = Manoel 
Moreira Poupa// hua Cruz = de Antonio Fernandez Bento, digo Fernandez Vendaz // 
hua Cruz = Custodio Jozé dos Santoz // de Manoel Antonio huá Cruz = Antonio Luiz 
= Como testemunha Pedro Marquez das Nevez Lobo = como testemunha Joaquim 
Marquez Nogueira = Antonio Monteiro Rebello, Ouvidor=». 
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Documento n°175 
1821.Outubro.01 -Valongo. 
Envio da relação dos tijolos ao Governador das Justiças, Fernando Afonso Geraldes. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 29v.. 

«Illustrissimo Excellentissimo Senhor Remeto a Vossa Excellencia os Documentos 
juntos com o Termo lavrado a folha três verso para à vista de tudo Vossa Excellencia se 
dignar mandar pagar a importância do tijollo que sam 81$832 reis. Deos goarde a Vossa 
Excellencia. Vallongo, primeiro de Outubro de 1821 = De Vossa Excellencia 
Excellentissimo Senhor Governador das Justiças = O mais humilde Súbdito = Antonio 
Monteiro Rebello// Ouvidor=». 
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Documento n°176 
1821.Outubro.10 - Valongo. 
Rol das ferramentas utilizadas nas obras de edificação da nova igreja matriz de 
Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 30f.,v.. 

«Aos déz dias do mes de Outubro de mil oito centos vinte hum se fez Termo de 
Entrega dos Aprestos, e Utencilios que aparecerão na obra da Igreja de Vallongo que 
recebeu o Apontador actual Miguel Affonço do excluido Apontador da mesma obra 
Custodio da Fonseca e Sylva desta ditta Igreja, cujo Termo vai asignado por mim, e 
pello mestre da obra da dita Igreja Manoel Ferreira, e pelo Excluído Apontador o qual 
he na forma seguinte 
Hum Cabo = huma ligeira groça = Huma talha delgada = Huma corda de preguiça = 
Hum Tropo = Seiz cunhas de ferro = Duaz Brocas = Hum Attacador = Hum Martello = 
Trêz Esquadros de ferro = Hum prumo = Hum Machado = Huma Serra de mão = 
Trêz jogos de cadeas de ferro = Huma fechadura = Oitto ferros grandes do Monte = 
Dous ditos pequenos = Hum Marrão = Trêz Martellos = Hum Sutto de ferro = Huma 
Foice = Trêz Alvioenz = Duaz Emxadas = Douz canecos = Hum carro de mão = Dous 
carros festissos = Oitto Coussoeiras de castanho = Dezassete pinazios de castanho = 
Quatro dúzias de forro de castanho = Oito Barrotes de castanho = Vinte nove taboas de 
castanho = Dous caixilhos do mesmo = Huma Bandeira da Porta de castanho = Cêm 
telhas = Meio saco de cal = Vinte mil quatro centos cincoenta e oito tijollos = Quatro 
Bancoz de carpinteiro = E desta maneira fica feito o Inventario supra que vay asignado 
pello Ouvidor// Mestre da Obra da Igreja, e pello Apontador Excluido e por mim de 
como fica entregue // Vallongo (30v.) Vallongo Era ut supra = Apontador Miguel 
Affonço = O Mestre Manuel Ferreira // Custodio da Fonceca e Sylva // Antonio 
Monteiro Rebello Ouvidor-». 
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Documento n°177 
1821.Outubro.31 - Rio Tinto. 
Pagamento dos tijolos comprados para a abóbada da primitiva igreja matriz e 
respectivo recibo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fis. 32v.-33f. 

«Saibão os que este publico Instromento de Procuração bastante virem, que no anno 
do Nassimento de Nosso Senhor Jezus Christo, de mil oitocentos e vinte e Hum aos 
trinta dias do mez de Outubro do dito anno, neste Couto e freguezia de Rio Tinto, 
termo e Comarca da Cidade do Porto, e meu escritório aparecerão prezentes Costodio 
Joze dos Santos, Antonio Luiz, Antonio Fernandes Vendas, Manoel Antonio, Manoel 
Moreira, Tilheiros, do lugar de Cabeda freguezia de Sam Vicente de Alfena, pessoas 
pellas proprias das Testemunhas ao diente nomiadas, e asignadas, e estas de mim de 
que dou fé; e disserão fazião por este seu bastante Procurador á Manoel João da Cruz, 
da Freguezia de Vallongo; Especialmente para poder receber de João Lopes da Silva 
Ferraz, Thezoureiro da Impozição da Igreia de Vallongo; e Estrada, a quantia de oitenta 
e hum mil oitocentos e trinta dous reis metal; procedidos de tijolo que elles 
Outragantes venderão para a dita Igreia; a saber o Outragante Costodio Jozé dos Santos 
cinco mil seiscentos sessenta e hum tijolos, importão vinte e dous mil, seiscentos e 
sincoenta e dous reis. O Outragante Manoel Antonio, mil novecentos e noventa tijolos, 
importa sete mil novecentos e sessenta reis, ao Outragante Manoel Moreira três mil 
dozentos e cincoenta e dous ditos, importão treze mil e oito reis, ao Outragante 
Antonio Fernandes Vendas, dous mil e noventa ditos, importão oito mil trezentos e 
sessenta reis, ao Outragante Antonio Luiz, sete mil quatro centos e sessenta e trez 
ditos, e importão vinte e nove mil oitocentos e cincoenta e dous reis que todas as ditas 
parcelas fazem a soma dita quantia de oitenta e hum mil oito centos e trinta e dous 
reis cuja quantia poderá elle seu Procurador receber do dito Thezoureiro, como consta 
dos Documentos e Despachos do Excellentissimo Senhor Governador das Jostiças, 
que parão em poder do mesmo Thezoureiro, passando paga e quitação e cautellas 
nesseçarias, para a que elles Outro (33 f.) Outragantes dão amplos poderes em direito 
necesseçarios; e tudo feito obrado por elle Procurador; prometeu haverem por firme 
e valiozo por sua pessoa, e bens, assim o disserão, sendo Testemunhas prezentes, 
Manoel Gonçalvez Vallente Profiscor de primeiras letras, e Ricardo Joaquim Loureiro 
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Comerciante de Trigos ambos da dita freguezia de Vallongo que asignarão com os 
Outragantes depois deste lido, por mim, Joze Ferreira dos Santos Tabalião que o 
escrevi e asignei em publico e razo. Logar do sinal publico, em testemunho da 
verdade Joze Ferreira dos Santos = Antonio Luiz = Costodio Joze dos Santos = do 
Outragante Antonio Fernandes Vendas huma cruz = do Outragante Manoel Antonio 
huma cruz = do Outragante Manoel Moreira huma cruz = testemunha Manoel 
Gonçalvez Vallente = testemunha Ricardo Joaquim Loureiro. 
Recibo 
Recebi do Senhor João Lopes da Silva Ferraz, a quantia de oitenta e hum mil 
oitocentos e trinta dous reis metal, em virtude dos poderes que me forão concedidos 
por esta Procuração, e para sua conta e despeza passei a prezente. Porto 31 de 
Outubro de 1821. Manoel João da Cruz. 
Reconheço o signal supra, de Manoel João da Cruz, Couto de Campanhã, 31 de 
Outubro de 1821 - Em testemunho da verdade O Tabeliam Joaquim da Costa. 

(assinatura) 
Crespim Caetano da Costa». 
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Documento n°178 
1821.Dezembro.20 - Porto. 
Oficio para se proceder à inventariação das ferramentas e utensilos pertencentes à 
nova igreja matriz de Valongo, e respectiva portaria. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fis. 37v.-38f.. 

«Vossa Mercê// Com a Portaria que pelo Apontador Miguel Affonço lhe será entregue 
para o Ouvidor de Valongo remeterá também acompanhado a mesma Portaria hua 
relação exacta de todos os géneros, e utencilios petencentez a obra da Igreja que á 
guarda do ditto Miguel Affonço se confiarão, a que a minha Portaria se refere, afim de 
que o Ouvidor pella dita relação juntamente com os utencilios das Estradas faça 
entrega do que pertence a Igreja ao mesmo Depozitario, devendo registar nessa 
Repartição tanto a sobredita Portaria, como este Officio que a Vossa Mercê dirigo. Deos 
guarde a Vossa Mercê. Porto 20 de Dezembro de mil oito centos vinte hum. Fernando 
Affonço Girardez//Senhor João Lopes Ferraz// 
Portaria 
O Ouvidor de Vallongo, visto ter Eu mandado suspender, em attenção a Estação do 
Inverno os trabalhos da Estrada do ditto lugar, pasarâ sem perda de tempo a nomear 
hum Depozitario, ao qual se entreguem todas as ferramentaz, e mais utencilios da 
ditta Estrada pertencentes a Fazenda Nacional, fasendo-se hum Autto da dita entrega 
individuando tudo quanto recebe do Apontador actual Miguel Affonço, bem como 
igualmente o mesmo Depozitario ficara encarregado dos géneros, e utencillios 
pertencentes às obras da Igreja, e que foram confiados ao mesmo Apontador, e 
constão da relaçam que acompanha a prezente Portaria, ficando (38f.) ficando 
responsável o depozitario nomeado a entrega de tudo o que receber quando na 
Primavera futura se renovarem os trabalhos; devendo outro sim remeter-me o autto 
original do Depozito determinado para por elle quando convier se pedir conta ao 
Depozitario. Sem perda de tempo, e com a maior exactidão cumpra quanto lhe 
determino, ficando responsável por toda a omissão que a este respeito tiver = Porto 
20 de Dezembro de mil oito centos vinte Hum = Fernando Affonço Giraldes = 
Governador =». 
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Documento n°179 
1821.Dezembro.20 - Valongo. 
Nova igreja matriz de Valongo: relação das ferramentas utilizadas na sua 
edificação. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 41f.,v.. 

«Relação das farramentas, utencilios, e mais aprestos pertencentes a Obra da Igreja de 
Vallongo, da responsavelidade do actual Apontador Miguel Affonço, e Mestre Pedreiro 
Joze de Souza. 
- Hum cabo // 1 
- Hum Ligeira groça // 1 
- Huma Talha delgada // 1 
- Huma corda de preguiça // 1 
- Hum Tropo // 1 
- Seis cunhais de ferro // 6 
- Duas brocas // 2 
- Hum atacador // 1 
- Hum Martelo // 1 
- Três esquadros de ferro // 3 
- Hum Prumo // 1 
-Hum Machado // 1 
- Hum corta-mão // 1 
- Três jogos de cadeias de ferro // 3 
- Huma fechadura // 1 
- Oito ferros grandes de Monte // 8 
- Dous ferros pequenos // 2 
- Hum Marrão // 1 
- Três Martellos // 3 
- Hum suto de ferro // 1 
- Huma fouce // 1 
- Três Alvioins // 3 
- Duas enxadas // 2 
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- Dous canecos // 2 
- Hum carro de mão // 1 
- (41 v.) Dous carros feitiços // 2 
- Oito consoeiras de castanho // 8 
- Dezasete pinazos de castanho // 17 
- Quarenta e oito taboas de forro de castanho // 48 
- Quatro barrotes de castanho // 4 
- Vinte e nove taboas de castanho // 29 
- Dous caixilhos da dita Madeira // 2 
- Huma bandeira da Porta // 1 
- Cem telhas // 100 
- Meio saco de cal // 1/2 
- Quatro bancos de carpenteiro // 4 
- Vinte mil quatrocentos cincoenta e oito, tijolos para os zimbres //20.438 
Antonio Alves do Vai, Ouvidor». 
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Documento n°180 
1822.Janeiro.12 - Valongo. 
Auto de entrega das ferramentas e mais aprestos da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fis. 41v.-42f.. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo, de mil oito centos e vinte e 
dous, aos doze dias do mes de Janeiro do dito anno, neste lugar e freguezia de Sam 
Mamede de (42f.) de Vallongo concelho da Maia, Termo desta cidade do Porto, e Cazas 
da Morada de Alexandre da Silva Soares, desta dita freguezia, a donde foi vindo Antonio 
Alves do Vai, Ouvidor atual deste dito lugar e freguezia commigo Escrivão, e Joaquim 
Moreira Pacheco Meirinho deste dito lugar, em companhia de Antonio da Fonceca e 
Silva; Depozitario nomeado para tomar entrega de todas as farramentas utencilios e 
aprestos, pertencentes a obra da Igreja desta dita freguezia, e da Estrada; e de Miguel 
Affonço Apontador atual, para efeito de exzecutarmos o detreminado na Portaria retro, 
do Illustrissimo Excellentissimo Senhor Governador das Jostiças, e logo em sua 
observância, prezente ele Ouvidor, Depozitario, Apontador, Meirinho e eu Escrivão, 
se fez emtrega ao dito Depozitario de todas as farramentas, e mais utencilios da ditta 
Estrada, pertecentes a fazenda Nacional, na comformidade da relação que acompanha 
a mesma respeitável Portaria, e logo em consequência da mesma, passando-se outro 
sim a sacrestia e mais cazas junto a Igreja des-te dito lugar, ahi tomou o dito 
Depozitario nomeado, entregue de todos os géneros, utencilios e farramentas, 
pertencentes as obras da dita Igreja, na comformidade da mesma respeitável Portaria, 
e constantes da mesma relação, de cuja relação se tirou huma igual copia do original 
que vai retro junto a este auto, ficando a propria em poder do dito Depozitario para 
seu governo, e de como o dito Depozitario de tudo tomou entrega e recebeu, disse 
que de tudo se obrigava a dar conta por sua pessoa e bens quando de tudo fosse 
mandado dar conta e entregar, na comformidade da mesma respeitável Portaria, de 
que de tudo Eu Escrivão dou fé e fiz este auto que asignou o dito Depozitario, 
Ouvidor, Meirinho, e Eu Manoel Joze da Silva Pinto que o escrevy e asignei Manoel 
Joze da Silva Pinto. = Antonio Alves do Vai, Ouvidor = Antonio da Fonceca e Silva = de 
Joaquim Moreira Pacheco, Meirinho, huma cruz. 
Nota = Declarase que a farramenta da Estrada da serra tem a marca de N.R.Pinto». 
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Documento n°181 
1822.Janeiro.16 a 1822.Janeiro.20 - Porto e Valongo. 
Legislação respeitante às ferramentas guardadas na sacristia do lado do nascente 
da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fis. 40v.-41f.. 

«Portaria 
O Thezoureiro da Caza Pia, e dos fundos para a obra da Igreja de Vallongo João Lopes 
Ferraz, tenha em guarda a rellação de ferramentas induza, que o Ouvidor de Vallongo 
pos em Depozito, por ordem minha, fazendo o competente registo para a todo o 
tempo constar da exzistencia dos aprestos de que se faz menção; devendo quanto ao 
cabo, visto que não ha pêzos, ser ao menos medido, e com esta declaração goardar os 
prezentes papeis. Porto 17 de Janeiro de 1822 - Com a robrica do Illustrissimo 
Excellentissimo Senhor Governador das Jostiças. 
Reprezentação 
Illustrissimo Excellentissimo Senhor^ Na comformidade das Ordens de Vossa 
Excellencia remeto a rellação induza da farramenta da Estrada da serra de Vallongo, 
assim como a da obra da Igreja e aprestos nesceçarios; e juntamente o Auto tudo fica 
entregue a hum bom Depozitario, que tudo guardou dentro na Sacrestia da Igreja da 
qual tem a chave. A marca da ferramenta da estrada he N.R. Acompanhava a Portaria e 
Ordens de Vossa Excellencia huma instrução do Thezoureiro, para pezar os cabos da 
obra da Igreja, o que não se pôde efectuar por dous princípios; o primeiro, não haver 
pezos, o segundo, por não haver aqui quem saiba dezemvôlver o cabo para o medir e 
tornalo a pôr como se acha por, que tão bem me recomendava o mesmo Antonio 
Alvez do Vai = Ouvidor. Vallongo 16 de Janeiro de 1822. 
Portaria 
O Ouvidor do lugar de Vallongo, visto ter eu mandado sospender, em attenção á 
estação do Inverno os trabalhos da estrada do dito lugar, passara sem perda de tempo a 
nomear hum Depozitario, ao qual s'entreguem todas as ferramentas, e mais 
utencilios da dita estrada pertencentes á Fazenda Nacional fazendose hum auto da dita 
entrega, indeviduando tudo quanto receber do Apontador actual Miguel Affonço, bem 
como igualmente o mesmo Depozitario ficará encarregado dos géneros, e utencilios 
pertencentes ás obras da Igreja, e que forão confiados ao mesmo Apontador, e constão 
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da (41f.) da relação que a companha a prezente Portaria, ficando responsável o 
Depozitario nomeado á entrega de tudo o que receber quando na Prima-vera futura 
se renovarem os trabalhos; devendo outro sim remeter-me o autto origenal do 
Depozito determinado para por elle, quando, quando convier se pedir conta ao 
Depozitario. Sem perda de tempo, e com a maior exzatidão cumpra quanto lhe 
detremino, ficando responçavel por toda a omissão que a este respeito tiver. Porto 20 
de Dezembro de 1821. Fernando Affonço Giraldo, Governador». 
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Documento n°182 
1822.Junho.15 - Valongo. 
Preparação dos trabalhos concernentes à execução da abóbada da nova igreja 
matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 43f. 

«Os asima asignados serteficamos, em com os Pedreiros, se ocuparão no trabalho de 
fazerem, hum tanque, para o remolho da cal, fazendo tão bem hum amassadouro 
para o saibro, juntamente arriando o simples, que estaba feito, para pronteficação das 
abobedas, para do mesmo simples fazerem 2 quambotas, para as abobadas de tijolo, 
como se mostra já feitas; Juntamente rompendo a parede para fazer as lunetas para a 
dita abobeda; Os Trolhas se ocuparão no trabalho de guarnesser o dito tanque, e 
fazerem os barretes para as ditas abobedas, assim como fazendo as suas planxas, para 
dar principio ao dito trabalho; e juntamente auxiliando huns aos outros como se 
mostra nesta feria e asignamos. Costodio da Fonceca e Silva, Apontador = Manoel 
Ferreira, Mestre Pedreiro = Manoel Pedroza, Mestre Trolha». 
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Documento n°183 
1822. Junho.28 - Valongo. 
Início dos trabalhos de execução da abóbada e arco triunfal. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro 81, fl. 43v.. 

«Os asima asignados, serteficamos, em como os Trolhas, se ocuparão e fizerão, quatro 
braças d'abobeda, e os Pedreiros, se ocuparão e fizerão duas braças de esquadria, no 
arco da Capela mor, juntamente, auxiliando huns aos outros, como se mostra. Costodio 
da Fonceca e Silva = Manoel Ferreira = Manoel Pedroza». 
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Documento n°184 
1822.Julho.10 - Queluz. 
Cópia da portaria régia atribuindo ao chanceler Francisco Jacques Salinas de 
Benavides o cargo de inspector das obras da igreja matriz de Valongo e estrada, 
pontes de Santo Tirso e Vila do Conde. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fl.2v.. 

«Manda El-Rei, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino participar ao 
Chancelier da Relação e Caza do Porto, que atendendo ao que lhe reprezentou o 
Governador das Justiças da dita Relação sobre a impossibilidade de poder continuar na 
commissão das obras da Igreja de Valongo, Ponte de Santo Thirso, e Ponte de Villa do 
Conde; anuindo aos seus dezejos: Houve por bem alivialo daquella commissão, que 
dezempenhou tão dignamente com o importante cargo e objectos, de que tem sido 
encarregado, como lhe mandou commonicar por Portaria de 26 de Junho ultimo, na 
qual também se lhe declarou que as referidas commissõens passavão para o dito 
Chancelier, o qual ficará nesta intelligencia, e procederá na conformidade da Portaria, 
que se lhe expedio naquella mesma data, relativa as obras da Igreja de Vallongo, e 
Estradas ali mencionadas; ficando igualmente encarregado das obras da Ponte de Santo 
Thirso, e Ponte de Villa do Conde, que estavão incumbidas ao dito Governador, e de 
que foi igualmente dispensado; e quanto á providencia, que pede relativamente aos 
Empregados no cazo de os achar culpados, procederá na conformidade das Leis. 
Palácio de Queluz em 5 de Julho de 1822 = Felipe Ferreira de Araújo e Castro = 
Cumpra-se e registe-se. Porto 10 de Julho de 1822 = Doutor Salinas. 

(assinatura) 

Está conforme com o original. 
Antonio Joze dos Santos Guimarães». 
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Documento n°185 
1822.Julho.12 - Porto. 
Renúncia que faz o governador das Justiças do cargo de inspector das obras da 
igreja de Valongo, estrada e pontes de Santo Tirso e Vila do Conde. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fis. 2v.-3f.. 

«Officio do Governador das Justiças. 
Transmito a Vossa Senhoria a copia induza da Regia Portaria, que me foi expedida pela 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino em data de 26 de Junho proximo passado; 
pela qual Sua Magestade tomando em consideração os motivos atendíveis, que (3f.) 
que eu lhe havia reprezentado, para ser aliviado das commissõens das obras da Igreja 
Vallongo, sua estrada, e as de Ponte Ferreira, assim como das da Ponte de Santo 
Thirso, e Ponte de Villa do Conde. Houve por bem annuir aos meus dezejos, 
Nomeando a Vossa Senhoria para as mesmas commissõens, como consta da 
mencionada Regia Portaria, a qual na data deste, também transmeti por copia ao 
Thezoureiro das referidas comissoens João Lopes da Silva Ferraz, a fim de a registar, e 
ficar nesta intelligencia. Deos goarde a Vossa Senhoria. Porto 12 de Julho de 1822 = 
Fernando Affonço Giraldes Governador = Illustrissimo Senhor Chancelier da Relação e 
Caza do Porto Francisco Jacques Salinas da Benevides. 
Copia 

Sendo prezente a Sua Magestade a carta do Governador das Justiças da Relação e Caza 
do Porto, em que reprezentando motivos attendiveis, pede ser aliviado das 
commissõens das obras da Igreja de Vallongo, sua Estrada, e as de Ponte Ferreira, 
assim como das da Ponte de Santo Thirso, e Ponte de Villa do Conde: E tomando Sua 
Magestade em consideração tão justa suplica: Há por bem, annuindo aos dezejos do 
dito Governador alivialo daquellas commissõens, que dezempenhou tão dignamente, 
com o importante cargo, e objectos, de que tem sido encarregado, Nomeando para as 
mesmas commissõens, o Chancelier da referida Relação e Caza do Porto: E manda pela 
Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, que o sobredito Governador das Justiças o 
fique assim, entendendo, e execute na parte que lhe toca. Palácio de Queluz em 26 de 
Junho de 1822 = Felipe Ferreira de Araújo e Castro = Cumpra-se, e registe-se, e com 
Officio meu, seja remetida por copia ao Chancelier desta Relação, assim como ao 
Thezoureiro do Cofre das commissõens sobreditas para que este também a faça 
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registar nos Livros competentes, e se execute a Determinação de Sua Magestade. 
Porto 11 de Julho de 1822 = Giraldes Governador = Esta conforme = Custodio Tavares 
Ribeiro de Abreu; Secretario do Governador das Justiças. 

(assinatura) 

Está conforme com o Officio, e copia acima. 
António Joze dos Santos Guimarães». 
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Documento n°186 
1822.Julho.13 - Porto. 
Medidas tomadas por Francisco Jacques Salinas de Benavides para restringir os 
abusos detectados nas administrações das obras públicas de Valongo, Santo Tirso e 
Villa do Conde. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fl. 3f.,v.. 

«Para reforma de alguns abuzos que á primeira vista encontro nas Ad'ministraçoens 
das obras de Vallongo, Santo Thirço e Villa do Conde, em cujas Superintendências 
entro de novo; e depois que pedi contas ao Thezoureiro João Lopes da Silva Ferraz do 
dinheiro que tinha em seu poder pertencente a estas Ad'ministraçoens; depois que 
recebi delle as somas constantes dos recibos que se lhe passarão, e dos assentos que a 
esse respeito se fizerão; e depois finalmente que (3v.) que fiz recolher no Cofre da 
Caza Pia as somas assim recebidas convém ordenar o seguinte. 
Io que os Rendeiros dos respectivos Impostos destas Ad'ministraçoens farão de hoje 
em diante os devidos pagamentos na Contadoria da Caza Pia, prezentes os três 
Clavicularios do Cofre: sob pena de senão abonar aos Rendeiros soma algua que for 
paga de outro modo, mas ali mesmo se lhes darão conhecimentos passados e 
asignados em forma. 
2o que toda a quantia assim cobrada seja carregada aos três Clavicularios; e logo 
arrecadada no Cofre da Caza fechado a três chaves: mas todas as Somas assim recebidas 
serão postas separadamente; e com letreiros por fora, que distingão as repartiçoens a 
que pertencem: 3o Que desde já fique abolido o abuzo até aqui praticado de receber o 
Thezoureiro, e arrecadar em sua caza estes pagamentos, levando dous por cento de 
toda a soma que assim cobrava, e ficando também cassadas as Portarias que elle diz o 
authorizava para isto, e que se achão registadas nos Livros actualmente captivos na 
Commissão Fiscal. Porto 13 de Julho de 1822 = O Chancelier da Relação e Caza do 
Porto = Francisco Jacques Salinas de Benevides. 

(assinatura) 
Está conforme com o original. 

Antonio Joze dos Santos Guimarães». 
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Documento n°187 
1822.Julho.18 - Queluz 
Portaria régia determinando que o chanceler Francisco Jacques Salinas de 
Benavides mande avaliar o estado das obras da igreja de Valongo e estrada, e pontes 
de Santo Tirso e Vila do Conde. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fl. 3v. 

«Sendo prezente a Sua Magestade a conta do Chancelier da Relação e Caza do Porto, 
em data de 2 do mez proximo passado, sobre a liquidação das contas pertencentes a 
Caza Pia da cidade do Porto, e devedores a ella: Manda pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino, que o dito Chancelier na qualidade de Superintendente Fiscal da 
dita Caza Pia, e de Inspector das obras da Igreja de Vallongo, e Estrada respectiva, e as 
de Ponte Ferreira; Ponte de Santo Thirso, e de Villa do Conde, dê conta do estado das 
referidas obras, orçamento da despeza necessária, meios aplicados, ou aplicáveis não 
só para a continuação, e acabamento das obras, mas para pagamento das dividas á Caza 
Pia, destinando-se húa consignação compativel com a despeza, que exige o progresso 
das obras: e quanto ás pessoas devedoras, que se achão empregadas, Sua Magestade 
aprova o encontro nos seus ordenados; e pelo que toca as outras, ordena que 
reconhecida a divida judicialmente, segurando-se o Juizo, e obrigando-se a pagar em 
prazos curtos, sejão admetidos a satisfazer sem execução, alias o mesmo Chancelier 
fazendo extrahir a conta corrente, reprezente novamente, para se relaxar á 
Executória da Fazenda Nacional. Palácio de Queluz em 13 de Julho de 1822 = Felipe 
Ferreira de Araújo e Castro = Cumpra-se e registe-se Porto 18 de Julho de 1822 
Doutor Salinas. 

(assinatura) 
Está comforme o original 

Antonio Joze dos Santos Guimarães». 
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Documento n°188 
1822.Julho.23 - Porto. 
Inicio da inspecção do chanceler Francisco Salinas de Bernavides. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81. fl. 44f.. 

«Este livro, que achei ja escripturado sem rubrica algúa até esta folha 44 
inclusivamente, e que sérvio até-qui para o fim declarado na sua folha d'abertura, vai 
desde aqui por diante rubricado gratuitamente por mim com o meu usual appellido = 
Dr. Salinas =. E continuará a servir para o mesmo fim desde o principio da minha 
Inspecção nas obras da Igreja e Estradas de Vallongo, de que sou encarregado por 
Portaria Regia de 5 de Julho do corrente anno. Porto 23 de Julho de 1822. 
O Chancelier da Relação e Casa do Porto. 

(assinatura) 

Francisco Jacques Salinas de Benavides». 
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Documento n° 189 
1822. Agosto. - Porto. 
Petição feita por João Lopes Ferraz a fim de ser reconduzido ao posto de tesoureiro 
da Casa Pia do Porto. 
A.N.T.T., Ministério do Reino, maço 355, caixa 475, s/ fis. 

«Senhor 
Reprezenta a Vossa Magestade João Lopes da Sylva Ferraz da cidade do Porto que 
estando a vinte oitto annos servindo o lugar de Thizoureiro da Caza Pia Nacional nesta 
cidade, e tendo dezempenhado até agora os deveres deste lugar, com honra, zello, e 
préstimo como bem comprova pelas contaz da mesma Repartição que lhe forão 
tomadas pela Commissão Fiscal, se vé agora por ordem do Ministro Chancelier da 
Rellação, Superintendente da Caza Pia, suspenço do Exercicio dos seus deveres sem 
que a isso tenha dado outra cauza mais que achar-se nas suas contas o único aliame; 
de quatorze mil quinhentos cincoenta sete reiz, de que já se acha inteirado o cofre, e 
que procedia de não estar transportado, e feito effectivo em receita hum pequeno 
soldo de hum autto de averiguação de contaz, e alguns erros de soma, que o contador 
mais experiente não deixa de commeter. Estas circunstancias, consideradas mais 
ponderozas pela prevenção com que o Meretíssimo Supperintendente se acha a 
respeito do Supplicante pela falta de Livros de registo desta Adeministração que forão 
dezemcaminhados na ocaziam do Exercito Francez como hè bem publico, e notório 
nesta cidade donde o Supplicante se retirou produzirão Senhor a desgraça délie, e com 
elle a de toda a sua numeroza Famillia, que com a sua suspenção ficou privada dos 
pequenos recursos que recebia, e reduzida por tanto à mizeria. Avista do Exposto 
recorre o Supplicante a Vossa Magestade para que se digne tomar em consideração a 
justiça que lhe assiste, e que a vista delia haja por Bem mandar restituir ao 
Supplicante ao Exercicio de hum Emprego que tem dezempenhado com honra, e 
sem que lhe possa imputar Erro do Officio, ou crime algú. 
Pede a Vossa Magestade se digne asim o haver por bem. 

(assinatura) 
João Lopes da Sylva Ferraz». 
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Documento n°190 
1822.Agosto.05 - Porto. 
Carta dos clavicularios do cofre da Real Casa Pia confirmando as declarações 
prestadas por Francisco Jacques Salinas de Benavides. 
A.N.T.T., Ministério do Reino, Casa Pia do Porto, maço 355, caixa 475, sf fis. 

«Nós abaixo assignados Clavicularios do Cofre da Nacional e Real Caza Pia attestamos 
em como João Lopes da Silva Ferraz Thezoureiro que foi da mesma Caza, sempre 
recebeo o seu ordenado de vinte mil reis mensalmente, por inteiro, e somente no 
mez de Maio se lhe discontou no ordenado quatorze mil quinhentos cincoenta e sete 
reis por saldo de contas que devia ao Cofre na forma da conta tomada pela Comissão 
Fiscal do Porto; e para constar passamos a prezente por hum de nós feita, e por 
ambos assignada por nos ser pedida pelo Illustrissimo Chancelier da Relação 
Superintendente desta Caza Pia, e declaramos que o dito João Lopes da Silva Ferraz se 
acha continuado no exercicio do seu Emprego. Porto 5 de Agosto de 1882. 

(assinaturas) 
O Contador 
Antonio Joze dos Santos Guimarães. 
O Administrador da Casa Pia 
Porfyrio Rodrigues Vellozo». 

316 

http://1822.Agosto.05


Documento n°191 
1822.Agosto.07 - Porto. 
Copia da portaria de 2 de Junho que decreta a retirada da chave do cofre da Casa Pia 
ao tesoureiro João Lopes da Silva Ferraz. 
A.N.T.T., Ministério do Reino, maço 355, caixa 475, s/ fis. 

«Atendendo a que em saldo de contas acabadas de tomar a Ad'ministraçao da Caza Pia 
pela Comissão Fiscal do Porto aparecem, alem de outros debitados para ella os 
Empregados Caetano Joaquim Ferreira Viana, e João Lopes da Silva Ferraz, aquele 
Official menor da Contadoria, e este Thezoureiro do cofre, ordeno emquanto ao 
primeiro, que para pagamento da sua divida á Caza. se lhes suprima por ora todo o seu 
ordenado mensal: em quanto ao segundo que se lhe desfalque já a soma por elle 
devida no primeiro pagamento proximo; entregando-se-lhe somente o resto. E como 
pelo mesmo saldo consta haver muitos descaminhos de dinheiros acontecidos no 
tempo deste Thezoureiro, e alguns dos quaes o tornarão muito suspeito de 
imputação: ordeno outro sim, que a chave do cofre que elle até aqui teve em seu 
poder, passe ja para a mão do Official Maior da Contadoria Antonio Joze dos Santos. 
Porto 2 de Junho de 1822 = o Chancelier da Relação e Caza do Porto = Francisco 
Jacques Salinas de Benavides. Hé o que consta do dito registo, do qual e extrahi o 
prezente em cumprimento da Portaria retro, que vai feita, e assignada por mim 
Antonio Jozé dos Santos Guimarães Official Maior da dita Contadoria da Nacional e Real 
Caza Pia do Porto aos sete de Agosto de mil oitocentos e vinte e dois annos. 

(assinatura) 
Antonio Joze dos Santos Guimarães». 
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Documento n°192 
1822.Agosto.09 - Porto. 
Carta de Francisco Jacques Salinas de Benavides expondo as razões que o levaram 
a retirar as chaves do cofre da Casa Pia ao tesoureiro João Lopes da Silva Ferraz. 
A.N.T.T., Ministério do Reino, maço 355, caixa 475, s/ fis. 

«Senhor. 
Do requerimento incluso feito por João Lopes da Silva Ferraz venho no 
conhecimento que elle se queixa a Vossa Majistade amargamente contra mim 
dizendo: que por ordem minha se acha suspenso do exercicio dos seus deveres na 
qualidade de Thesoireiro da Casa Pia desta Cidade; que a sua numerosa familia ficou 
/formais palavras d'elle/ privada dos pequenos recursos, que recebia, e reduzida por 
tanto a miséria; e que tudo isto procede de húa prevenção, em que estou contra elle 
por me não apresentar as horas de registo da Administração: as quais se perderão na 
invasão Franceza de 1809, e não por culpa d'elle. E mandando-me Vossa Magistade 
informar, sobre estas arguições feitas a mim, pela Portaria de 20 de Julho proximo, 
desde ja e d'esta summa distancia em que estou, vôo por pensamento á Presença 
Augusta de Vossa Magistade e lhe beijo a Mão pela graça de me conservar nesta 
occasião o direito da minha natural defesa: cuja qualidade he maior n'este lugar, que a 
de simples informação dos factos arguidos. Em tais circumstancias estou mais 
penhorado pela fiel exposição da verdade: a que nunca faltaria, assim pelo respeito 
devido a Vossa Magistade, como pela severidade e firmeza do meu caracter. 
Algús acontecimentos, que á tempos tem havido nesta Administração da Casa Pia, 
sendo singelamente referidos, espero que hão de pôr em toda a ter os factos que me 
arquetro o queixoso; e que então se lhes dará a devida qualificação; Ei-los: depois 
entrei para esta Superintendência entre os immensos abusos que achei n'ella, e 
abusos sobrecessivos de toda a boa economia, foi hú dos principais ter este queixoso 
em seu poder todas as três chaves do cofre, confessando /termos formais/ que ellas 
nunca tinhão saído da sua mão. Acressido a isto, que o meu queixoso nem hú só real 
tinha d'entro do cofre; que das rendas, que até hi cobrou e arrecadou, nem hú so real 
me apresentou dizendo, que se tinhão despendido em gastos precisos á 
Adeministração: ainda mais, algúas despezas ja feitas ainda estavão por pagar, e muitas 
outras necessárias por fazer. 
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Então, Senhor, em principio de reforma de tão dannoso abuso estabeleci três 
clavicularios do cofre: hú dos quaes fui eu, outro o Administrador, outro o mesmo 
queixoso. Obrei assim; porque da experiência, que tenho do mundo, collijo 
/vergonhoso he dizêlo!/ que o pão, as cintas de ferro e as fechadura de hú cofre bem 
fortalecido tem mais segurança do que a fidelidade commui dos homens. Obrei 
também em legitimmo poder e authoridade; por que se Francisco d'Almada e 
Mendonça como Superintendente da Casa Pia creou este lugar de Thesoireiro ou por 
mero alvidrio seu, ou por que o julgou necessário, confiando-lhe as três chaves do 
cofre; também eu, que não sou menos Superintendente que o criador do emprego 
posso pelo pouco tirar-lhe do poder duas chaves que indiscretamente se lhe confiarão, 
por assim o jul/julgar util e necessário aos interesses da Administração: a que a seu 
tempo mostrarei a Vossa Majistade e a toda esta Nação, quando lhe apresentar hua 
conta geral da Administração no fim do corrente anno. 
Correrão os tempos: e appareceo o queixoso alcançado para com a Casa n'hua pequena 
somma pelas contas que lhe tomarão na Commissão Fiscal. Assim me sendo julguei; 
Senhor, que não era decente conservar no poder deste home a terceira a chave, que 
d'antes lhe confiara; porque o abuso da muita confiança, que d'elle havião feito n'outro 
tempo, sendo agora apparecido o tornou incapaz de se lhe continuar por mais tempo 
confiança algúa. Em consequência disto sem expedir ordem algúa passei a chave que o 
queixoso tinha para a mão do Official Maior da Contadoria, e assim tem conservado, ha 
meses. 
Eis aqui, Senhor, o que tem havido a este respeito: eis aqui o ultimo estado e ordem 
destas coisas. D'ellas verá Vossa Majistade que não suspendi o chamado Thesoireiro; 
mas tirei-lhe o poder de abusar do seu emprego: que apezar de eu poder extinguir 
este lugar; por que outro Superintendente como eu o creou, tenho o conservado 
ategora na esperança de ser extincto algú dia como inutil e dannoso á casa, quando o 
regulamento económico para a mesma casa /cujo projecto hoje remette com officio 
meu/ obtiver a Soberana Approvação. D'ellas também verá a Vossa Majistade a 
falsidade com que este queixoso se atreveo a dizer-lhe: que por ordem minha está 
suspenso, quando não houve nem ordem nem suspensão: a simples tirada de três 
chaves não de suspensão d'hú emprego: selohia, se houvesse hua Portaria minha para 
suspen/pendêlo, como houve outra de Francisco d' Almada para crear o lugar, e 
conferir-lhe. D'ellas finalmente verá Vossa Majistade a grande temeridade, com que o 
Supplicante Queixoso foi mentir a Vossa Majistade dizendo-lhe: que pela sua 
suspensão ficou a sua numerosa família privada dos pequenos recursos que recebia, e 
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reduzida portanto a meseria: não ha húa mentira mais descarada, e escripta pelo 
próprio punho do mentiroso! Não lhe supprimi, Senhor, hú so real do seu ordenado: 
tendo-lhe conservado ate-agora, como se vê pela certidão junta á excepção do encontro 
feito para pagamento do sobredito alcance: o qual encontro ja Vossa Majistade 
approvou pela Portaria de 13 de Julho proximo passado. Tenho assas informado a 
Vossa Majistade sobre esta queixa de[l] dever a Vossa Majistade a graça incomparável 
de me declarar, se eu cumpri exactamente os meus deveres nos procedimentos que 
tive com este queixoso; ou se nelles cometti algú excesso. Porto 9 de Agosto de 1822. 

(assinatura) 
O Chancelier da Relação e Casa do Porto 
Francisco Jacques Salinas de Benavides» 

H A palavra encontra-se sob uma mancha de tinta. 



Documento n°193 
1822.Outubro.09 - Queluz. 
Portaria régia dando liberdade de acção ao inspector das Obras Públicas do Porto, 
chanceler Francisco Jacques Salinas de Benavides. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fl. 4L 

«Ministeiro do Reino 3a Repartição. Sendo prezente a Sua Magestade, a conta do 
Chancelier da Relação, e Caza do Porto, na data de 19 de Julho ultimo sobre o estado, 
das obras da sua incumbência, e providencia, que tinha dado para maior economia na 
despeza das mesmas obras; pedindo a este respeito a Real Approvação: Manda El Rey 
pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, participar ao dito Chancelier, que a 
reforma que for determinada na conformidade da Lei será sempre digna de ser 
approvada pelo Mesmo Senhor. Palácio de Queluz em 9 de Outubro de 1822 = Felipe 
Ferreira de Araújo e Castro = Registe-se no Livro competente. Porto 15 de Outubro de 
1822 = Dr. Salinas. 

(assinatura) 
Conforme com o original. 

António Joze dos Santos Guimarães». 
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Documento n°194 
1822.Dezembro.12 - Porto. 
Ordem para se proceder ao pagamento de 57$600 réis ao arquitecto José Francisco 
de Paiva pelos serviços prestados nas obras da igreja de Valongo, pontes da 
Carvalha, Santo Tirso e Vila do Conde. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fl. 5f.. 

«Sendo mandado pela Portaria do Governo de 26 de Junho do corrente anno Artigo 3o, 
e por outra de 13 de Julho immidiacto, proceder a orçamentos, e dar conta dos meios 
aplicáveis ao acabamento das obras de Vallongo, Pontes de Santo Thirso, e Villa do 
Conde, julguei que para dezempenho desta deligencia precizava mandar não só 
examinar ocularmente o estado das mesmas obras; mas também fazer plantas que 
acompanhassem a minha conta ao Governo: o que effectivamente se praticou. 
Porem como nos Cofres de Santo Thirso, e Villa do Conde, para onde as ditas Plantas 
se fizerão não há prezentemente dinheiro que baste para o pagamento delias: ordeno 
que sejam pagas ao seu dezinhista Jozé Francisco de Paiva na módica soma de 
cincoenta e sete mil e seiscentos reis pelo Cofre da Caza Pia: e o Contador 
Escripturario da mesma Caza lançará rateadamente pelas duas Ad'ministraçoens de 
Santo Thirso, e Villa do Conde, mais aquella soma que faltar para o referido computo: 
augmentando-se por esta ocazião o credito activo que sobre ellas já tem a Caza Pia, 
como he constante pelas contas que se lhe tomarão pela Commissam Fiscal. Porto 12 
de Dezembro de 1822 = O Chancelier da Relação e Caza do Porto = Francisco Jacques 
Salinas de Benavides. 

(assinatura) 
Está conforme o original. 

Antonio Joze dos Santos Guimarães». 
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Documento n°195 
1822.Dezembro.31 - Porto. 
Ordem para se proceder a uma conta corrente de todas as receitas e despesas das 
obras da igreja e estrada de Valongo, compreendida entre 1822. Julho. 13 a 1822. 
Dezembro. 31. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 50f.. 

«0 Contador da Contadoria da Caza Pia extrahirá húa conta da Receita, e Despeza do 
Cofre da obra da Igreja de Vallongo e Estrada desde 13 de Julho, té 31 de Dezembro 
do corrente anno, pela qual se mostre o Balanço que fica existindo em dinheiro no 
Cofre no dito dia 31 de Dezembro, que será registada na folha que aqui se segue; e 
delia extrahirá duas exemplares para serem remetidas húa á Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino, e outra á Imprensa para se fazer publica. Porto e Contadoria da 
Caza Pia em 31 de Dezembro de 1822//. 

(assinatura) 
O Chancelier da Relação e Casa do Porto 
Francisco Jacques Salinas de Benavides». 
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Documento n° 196 
1823.Janeiro.21 - Palácio de Queluz. 
Portaria régia confirmando o direito, adquirido em 1800 pelas monjas beneditinas, 
de não contribuírem para as obras de edificação da nova igreja matrizje Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fl. 5f.. 

«Ministério do Reino 3a Repartição. Manda El Rey, pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino, participar ao Chancelier da Relação e Caza do Porto, sendolhe 
prezente a sua conta, acerca da reedificação da Igreja de Vallongo, cuja inspeção lhe ha 
sido cometida, e da transação feita judicialmente com as Relegiozas Benedictinas da 
mesma cidade, como Padroeiras da mesma Igreja, e o Juiz e Elleitos delia, que fora 
confirmada por Sentença: Que a mencionada transação celebrada entre huas, e outras 
partes interessadas, deve subsistir, emquanto pelos meios ordinários, a requerimento 
de quem competir, não fôr julgada improcedente. Paço de Queluz em 21 de Janeiro 
de 1823 = Felipe Ferreira de Araújo e Castro = Cumpra-se e registe-se, onde convém. 
Porto 25 de Janeiro de 1823 = Doutor Salinas = Conforme = Santos». 
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Documento n°197 
1823.Maio.16 - Paço da Bemposta. 
Aprovação das contas referente às obras de construção da nova igreja de Valongo e 
estrada de Ponte Ferreira. 
A.D.P. Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fl. 5v.. 

«Ministério do Reino 3a Repartiçam. Manda El Rei pela Secretaria de Estado dos 
Negócios do Reino, participar ao Chancelier Francisco Jacques Salinas de Benavides 
Superintendente das obras da Igreja de Vallongo, e Estrada de Ponte Ferreira, que lhe 
foram prezentes as contas desta ad'ministraçao fiscalizadas pela commissão Fiscal do 
Porto, incluindo o período decorrido desde Dezembro de 1821 até 31 de Dezembro de 
1822; Há por bem Sua Magestade, mandar louvar o zelo, e exação que se manifestão 
nas referidas contas, e recomendar o acabamento, ou a maior actividade possivel no 
progresso da obra da Estrada de Vallongo para o Porto. Paço da Bemposta, em 16 de 
Maio de 1823 = Felipe Ferreira de Araújo e Castro. = Cumprase e registe-se. Porto 20 
de Maio de 1823 = Doutor Salinas». 
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Documento n 198 
1823.Outubro.23 - Porto. 
Despesas efectuadas pelas padroeiras no triénio de 1820-1823. 
B.N.L., Reservados, COD. 8441, fl.81f.. 

«Despeza com a Capella Mor, e Residência de Valongo 
Despendemos com três toalhas d'altar // 1$370 
Despendemos com o novo Sino de Vallongo // 55$335 
Despeza com a Porca do mesmo sino // 11$760 
Despendemos com a porca do Sino e ferragens // 4$595 
Dei por huma campainha nova // $720 
Despendemos com varias obras // 7$630 
Dispendemos em vários concertos // 2$880 
Dei hûaalva // 
Dei por hum vazo de communhão // 3$200 
Dei mais por ornato do dito vazo // 2$070 
Dei por feitio de humas toalhas para o Lavatório // 1$200 
Dei para condução do sino, e apialo da torre // 1$080 
Dei por compor huma cazula branca, e sua Estola // 1$920 
Dei por outro novo sino // 33$170 
Dei aos galegos, e Joze de Castro por trabalho que tiverão // $320 
Dei por concerto de huma cazula // 2$450 
Dei por algumas despezas em por o sino na torre // 2$910 

http://1823.Outubro.23


Documento n°199 
1824.Fevereiro.07 - Valongo. 
Eentrega de 17,6m de lageado nas obras da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 71L 

«Atesto em como desde o dia de hoje 7 de Fevereiro de 1824 meteu o Rematante do 
Lageado oito braças bom em termos de pagamento, isto desde a feria de 24 de Janeiro 
do corrente anno. Vallongo 7 de Fevereiro de 1824 = Pedro Marques Nogueira = 
Ouvidor». 
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Documento n°200 
1824.Março.06 - Valongo. 
Entrega de 23,10m de lageado nas obras da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 72L 

«Atesto em como desde o dia 23 de Fevereiro até ao dia de hoje 6 de Março entrarão 
para a obra da Igreja 10 1/2 braças de Lageado bom em termos de pagamento que 
importa cincoenta e quatro mil setenta e sinco reis, ultimo Lageado para concluzão das 
30 braças que se rematarão. Vallongo 6 de Março de 1824 = Pedro Marques Nogueira = 
Ouvidor». 
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Documento n°201 
1824.Novembro.09 - Valongo. 
Pagamento de 11$000 réis efectuado ao mestre pedreiro Manuel da Silva. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fis. 88v.-89L 

«Digo eu Manoel da Silva da Freguezia de Milheiros que recebi de Antonio Pinheiro de 
Souza onze mil reis importe de duas braças e meia de pedra para a obra da Igreja de 
Vallongo a qual he a ultima para completamento d'Arremataçao a que me obriguei, e 
por não saber 1er, nem escrever pedi a João da Cruz Lima da Rua da Igreja desta 
freguezia este por mim escrevesse. Vallongo 9 de Novembro de 1824 = De Manoel da 
Silva huma cruz = Testemunha Antonio Ferreira Novo = Testemunha João (89f.) 
Gonçalves Lopes = Eu que este escrevi a rogo = João da Cruz Lima». 
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Documento n°202 
1824.Dezembro.ll -Valongo. 
Conta do mestre carpinteiro João Gonçalves de Azevedo concernente aos trabalhos 
das sepulturas. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 91f.. 

«Conta do que pertence a obra da Igreja de Vallongo te 11 Dezembro 1824 = para se 
efectuar o acampamento= 
Por 6 dúzias e 8 taboas de pinho 
Por Jornais de João Gonçalves de Azevedo 9 dias 320 
Manoel Bento Filhote 9 dias 300 
Manoel Duque 9 dias 300 
Antonio da Eufemia 9 dias 300 

João Gonçalves de Azevedo 18$980> 

8$000 
2$880 
2$700 
2$700 
2$700 
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Documento n°203 
1825.Janeiro.06 - Valongo. 
Conta do mestre carpinteiro João Gonçalves de Azevedo concernente aos trabalhos 
das sepulturas e do sino da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 96f.,v.. 

«Duas canadas, e meia de sail (96v.) de sail para misturar com o Alcatrão 
para olear as sepulturas por baixo $900 
2 dias a Manoel Mingalho para as oliar $280 
2 dias a Antonio Pilafre para o mesmo $280 
3 vezes ao Porto de hir buscar o Alcatrão $420 
1 cântaro grande para o trazer $080 
Concerto de 2 fechaduras e 3 chaves novas $520 
4 rodainas para por o Engenho tocar o Sino do fundo da Torre, e por fora da 
Porta $600 
4 arráteis de guitta para o mesmo effeito $480 
4 1/2 arráteis de cera para fazer cola para pedra 2$250 

soma tudo 5$810». 
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Documento n°204 
1825.Janeiro.06 - Porto. 
Pagamento de 11$850 réis ao mestre ferreiro Joaquim Jorge Ferreira. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 96v. 

«Por 1213 picoens, e pares de sizeis aguçados a 800 reis o cento 9$700 
Por 4 ponteiros novos que pezarõ 9 1/2 arrobas 100 $950 
Por 1 ferro de tapar a prota principal $300 
Por toda a obra composta $900 
Joaquim Jorge Ferreira Soma 11$850». 
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Documento n°205 
1825.Janeiro.ll - Porto. 
Auto de contas referente às obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo e 
estrada. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°89, fis. 103-104. 

«Aos onze dias do mez de Janeiro de mil oitocentos e vinte e cinco nesta Cidade do 
Porto, e Caza do Despacho da Real Caza Pia aonde eu Joze Antonio Teixeira 
Escripturairo addido a Contadoria do Arcenal Real do Exercito, fui vindo para executar 
a Portaria do Excellentissimo Visconde de Sam Gil de Perre proferida na dacta de 
quinze de Dezembro proximo passado registada a folhas trinta e trez verso do Livro 
das ordens desta competência, e estando também prezente o Ex Contador do extinto 
Arcenal do Porto, João Lopes da Silva Ferras, o Administrador Porfirio Rodrigues 
Velloso, e o Contador Antonio Joze dos Santos Guimarães, mencionados na mesma 
Portaria todos juntos passamos a verificação das Contas relativas a Comissão das Obras 
da Igreja de Vallongo, e Estradas do Porto athe Ponte Ferreira dependentes desta 
deligencia,e achamos que os reditos respectivos a Obra da Igreja de Vallongo são os 
seguintes. Em sette de Julho de mil oitocentos e vinte e trez existia em Cofre como 
consta do auto folhas seis verso do Livro da entrada do Cofre da Caza Pia a quantia de 
cento cincoenta e sette mil quatrocentos e quarenta reis metal. Que mais entrou no 
referido Cofre posteriormente respectivamente aos seus reditos como neste Livro se 
vê a folhas noventa e três athe folhas noventa e oito verso, e nota a folhas noventa e 
nove, a folhas cento e huma, a quantia de hum conto seis centos oitenta e seis mil 
oitocentos settenta e nove reis, as quais duas verbas somão hum conto oitocentos 
quarenta e quatro mil trezentos e dezanove reis: constando haverse dispendido desta 
quantia desde o dia dezassette de Julho de mil oitocentos e vinte e três pelos quarenta 
e três documentos registados no Livro de registo Numero seis das despezas desta 
Competência, e Nota no dito Livro a folhas noventa e cinco a quantia de hum conto 
settecentos oitenta e três mil settecentos, e trinta reis, e existir em Cofre a quantia de 
(104) de sessenta mil quinhentos oitenta e nove reis. E que os reditos respectivos as 
obras das Estradas do Porto athe Ponte Ferreira são os seguintes. Pelo existente em 
sette de Julho de mil oitocentos e vinte e trez a quantia de cento sessenta e nove mil 
oitocentos e sessenta como consta do dito auto ja mencionado, que mais entrou em 
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Cofre respectivo a estes reditos como se vê neste Livro folhas noventa e três athe 
folhas noventa e sette, e nota a folhas noventa e nove, cento e huma, e termo de 
entrada a folhas cento e duas hum conto dezoito mil trezentos e vinte e trez, e estas 
duas parcellas somão a quantia de hum conto cento oitenta e oito mil cento e oitenta e 
trez reis metal, e desta quantia se dispendeo desde quatorze de Julho de mil 
oitocentos e vinte e três por trinta documentos registados no Livro seixto do registo 
das despezas desta Competência: e nota no dito Livro a folhas noventa e cinco a 
quantia de hum conto cento sessenta e seis mil seis centos e quarenta reis, cuja 
quantia abatida existe em Cofre a quantia de vinte e hum mil quinhentos quarenta e 
três reis; cujas quantias passão a Conta nova de que foi este termo em o dito dia, que 
todos assignarão comigo. 

(assinaturas) 
Joze Antonio Teixeira 
João Lopes da Sylva Ferraz 
Porfyrio Rodrigues Vellozo 
Antonio Joze dos Santos Guimaraens». 
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Documento n°206 
1825.Janeiro.ll - Porto. 
Registo da representação do ouvidor e mais moradores de Valongo, oferecendo 
ajuda monetária para se construir mais 130 m da calçada. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fis. 6f.-7f.. 

«Reprezentação 
Dizem Antonio Alves de Oliveira, Ouvidor actual nesta freguezia de Valongo, e outros 
da mesma abaixo asignados, que como não há no cofre da Obra da Estrada desta 
Freguezia, Dinheiro para conservar no serviço da mesma os Empregados, e por que 
não se pode diminuir o numero destes em porpoção aos rendimentos por ser 
prejudicial ao mesmo serviço, pois que nove Empregados são ocupados quazi 
diariamente a saber; dous arrigar pedra no Monte e carregala, hum a cavar terra e a 
fazella conduzir para calafetar a calçada, dous a entulhar, e terraplenar a calçada, dous 
asentadores, dous aparelhadores, de sorte que tirado o serviço desta ordem não se 
pode luzir. Portanto se faz precizo conservar no mesmo agente asima referida até que 
se concluão 60 braças de calçada que restão té a calçada velha, assim como se deve 
reparar algum Ponto da Estrada; honde houver maior necesidade por tanto querem os 
Supplicantes abonar a despeza, que não pode suprir o rendimento até que se conclua 
aquelle serviço, por ser o de maior necessidade, e concluido que seja deve parar a obra 
da Estrada até que haja dinheiro para poder continuar. Desta maneira utiliza o cofre 
pêra continuar a obra com agente preciza fasse a calçada com mais brevidade, e ainda 
em antes de principiarem as Lavouras, pois que no tempo destas hé mais penozo o 
serviço da condução da pedra Por tanto // Pedem a Vossa Excellencia se digne conceder 
Licença aos Supplicantes para abonarem a despeza que não pode suprir o cofre, e 
depois da obra concluida na forma asima referida serem pagos de tudo que se lhe 
restar servindo esta mesma de titulo ou obrigaçam a que se subementem os 
Supplicantes // E recebera Mercê // Antonio Alvez de Oliveira, Ouvidor // Pedro 
Marques Nogueira Ouvidor Imediatto // O Padre Vicente Marques Nogueira// 
Thimoteo Marques Nogueira // Antonio Alvez do Valle (6v.) do Valle. 
Portaria 
Informe o Administrador da Caza Pia // Porto 20 de Janeiro de 1825 // Visconde de S. 
Gil //. 
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Informação 
A Estrada de Vallongo, Encarregada ao cuidado de Vossa Excellencia, hé aquela de que 
tratão os Supplicantes: Ella se está calçando no sitio da rua do Sapal do mesmo lugar, 
que por ser de muita necessidade senão pode deixar de acabar, naquelle sitio que 
como dizem os Supplicantes são 60 braças, sem que aly fique o tranzito muito mau e 
incomodo. Porem a despeza mençal que aly se faz he tamanha em porpoção das 
rendas aplicadas para semelhantes obras, que já esta cobrindo a receita; e por isso na 
necessidade de sustar-se por algum tempo, até haver quantia suffeciente com que ella 
se possa continuar, o que acontecendo produz os incomvenientes já ponderados; e 
como os Supplicantes os conhecem e se interessão em os evitar, vendo ao mesmo 
tempo que se não pode diminuir o numero dos Empregados por ora por que todos 
aly são precizos; por isso se oferecem a abonar o importe das folhas das despezas 
desta Obra para ella se concluir naquelle sitio recebendo elles dipoiz o importe da sua 
despeza que tiverem abonado quando haja no cofre dinheiro para isso: Isto me parece 
poder-se-lhe conceder pois que hé em beneficio publico; precedendo porem aquellas 
formalidades que se julgarem necessárias, e conforme a segurança deste contracto. Hé 
o que tenho a expor a Vossa Excelência a quem Deos goarde muitos anos // Porto 22 
de Janeiro de 1825 // Porfirio Rodriguez Vellozo Adeministrado da Caza Pia 
Portaria 
Como requerem com a formalidades que parecerem necessárias ao Contador João 
Lopes da Sylva Ferraz // Porto 24 de Janeiro de 1825 •/. Visconde de S. Gil = 
Notta = Em 29 de Janeiro do corrente anno entreguei este requerimento com 
Informaçam do Adiministrador da Caza Pia para ter o seu devido cumprimento na 
forma determinada na Portaria retro de 24 deste mez, e para ficar na Contadoria (7 f.) 
na Contadoria para a todo o tempo constar // Antonio Pinheiro de Souza. 

(assinatura) 

Esta conforme 
Sylva Ferraz». 
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Documento n°207 
1825.Fevereiro.05 - Valongo. 
Conta do madeireiro António José Moreira. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 98v.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo, 3 dúzias de taboado de castanho de boa 
qualidade a preço de 4$050 reis = cada dúzia o qual importa = 12$150 = o qual fica 
dentro da Igreja// Vallongo 5 de Fevereiro de 1825 // Antonio Joze Moreira da 
freguezia de Rebordoza, Aldeã do Capello». 
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Documento n°208 
1825.Maio.01 - Porto. 
Auto de contas referente às obras de edificação da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°89, fis. 110-111. 

«Aos vinte hum diaz do mes de Maio de mil oito centos vinte e cinco nesta cidade do 
Porto e caza denominada Real Caza Pia da Correcção Educação e Quartelamento das 
Partidas Volantez, aonde eu João Lopes da Sylva Ferraz Contador Intrino da Contadoria 
da Real Caza Pia e que sirvo de Escrivão das Receitas, e Despezas do Cofre, e 
Comissoez annexas, e que se guardão no mesmo com a devida separação, e me achava 
na Caza do Despacho; ahy apareceu prezente o Senhor Antonio Leyte de Mesquitta 
Lobo e Lacerda munido com comissão do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Jozé 
Teixeira de Souza Chancelier da Relação e Caza do Porto, servindo intrinamente de 
Governador das Justiças na forma da Portaria na data de vinte do corrente mez, 
registado no livro de registo das Ordens a folhas quarenta hua verço, para effeito de se 
examinar o Estado Corrente do Cofre, somente pellas cottas e concignaçoez aplicadas 
para a obra da Igreja de Vallongo a face dos livros que lhe pertencem, e isto tê ao dia 
onze de Abril de mil oitto centos vinte e cinco ao prezente anno, que estiverão a cargo 
do Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Vicente de São Gil de Perre; e sendo 
prezente na sobredita Caza da Contadoria Porfírio Rodriguez Vellozo Adiministrador da 
mesma Caza Pya, e hum dos clavicularios do Cofre na prezença de todos, se vio, que 
no livro da conta corrente com a obra da Igreja de Vallongo a folhas trez, devia ser o 
dinheiro aplicado para esta Comição té ao dia onze de Abril de mil oito centos vinte e 
cinco = a quantia de settenta mil trezentos cincoenta e trez reiz = 70$353 = e sendo 
tirado do cofre a saca competente com o dinheiro se despejou, e contado se vio que 
era a sobreditta quantia declarada e sendo verificada se tornou a meter no Cofre da 
Real Caza Pia, aonde se guardão o dinheiro de todaz as Comissoenz; E para constar 
(111) Constar fis o prezente termo de verificação na forma determinada na Portaria da 
Comissão, ja mencionada, que todos os clavicularios o prezente asignarão para constar, 
e Eu João Lopes da Sylva Ferraz o escrevy, e asigney com o referidos = 
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(assinaturas) 

Antonio Leite de Mesquita Lobão Lacerda 
João Lopes da Sylva Ferraz 
Porfyrio Rodrigues Vellozo». 
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Documento n°209 
1825.Maio.04 - Porto. 
Conta do mestre carpinteiro Custódio Barbosa de Andrade. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 103L 

«Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo que entreguei dentro da mesma // 
3 dúzias de taboas de castanho a 4$400 12$000 
4 coussoeiras do ditto a $600 2$400 
Soma 14$400 // Custodio Barboza de Andrade, Mestre Carpinteiro». 

http://1825.Maio.04


Documento n°210 
1825.Maio.07 - Alfena. 
Conta do madeireiro António Moreira Bell. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl.l08f.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo, que entreguei dentro da mesma 4 dúzias de 
taboado de castanho de boa qualidade a 4$550, soma 18$299 = Alfena 7 de Maio de 1825 
// Antonio Moreira Bell». 
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Documento n°211 
1825.Maio.15-Mena. 
Conta do madeireiro António Moreira Bell. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 108L 

«Vendi para as obras da Igreja de Vallongo que entreguei dentro da mesma, 3 dúzias 
de taboado de castanho de boa qualidade a preço de 4$550 soma 13$650 = 
Alfena 15 de Maio de 1825//Antonio Moreira Bell». 
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Documento n°212 
1825.Maio.20 - Valongo. 
Conta do madeireiro António Francisco Jorge. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 105v.. 

«Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo, que entreguei dentro da mesma o seguinte 
Por 6 dúzias solho de pinho a 1$100 6$600 
Por 4 dúzias de forro de pinho $650 2$600 
Por meía dúzia de barrotes de pinho $325 
Vallongo 20 de Maio de 1825 = Antonio Francisco Jorge 9$525». 

http://1825.Maio.20


Documento n°213 
1825.Maio.24 - Porto. 
Conta do vidraceiro António Rodrigues de Azevedo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 105v.. 

«Vendemos para a obra da Igreja de Vallongo // 62 vidros metal por 3$500 Porto 24 de 
Maio de 1825 // Antonio Rodrigues de Azevedo e filhos». 
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Documento n°214 
1825.Maio.31-Valongo. 
Registo da representação do pároco e mais moradores de Valongo, pedindo a 
execução de uma grade de madeira junto ao arco principal da nova igreja matriz. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fl. 7f.,v.. 

«Illustrissimo Excellentissimo Senhor Dizem o Parrocho, Juis do Subsino, e Elleitos 
que reprezentão na Igreja Parrochial da freguezia de S. Mamede de Vallongo que 
tendo-se tresladado para o Arco principal com toda a sua prespetiva o Altar Mor da ditta 
Igreja com gostozo aplauzo, e regozijo de todos os honrados Moradores da ditta 
freguezia, menos hum punhado de Indeviduos dezacordados, que ou por crassa 
ignorância, ou por pura malícia tentão calumniozamente interceptar a brilhante 
marcha do famozo Edifficio da nova Igreja, cujos progressão tão vantajozos 
reconhecem os requerentes serem devidos a vigillancia, sabia, e muito recta 
adiministraçam de Vossa Excellencia/ Ouzão por isso reprezentar na Respeitável 
Prezença de Vossa Excellencia que na extremidade do grande Pateo, imediatto ao Arco 
principal, que conta té as Bazes dos Púlpitos, para decência do Altar, e susego publico 
nos maiores concenssos do Povo, hè de grande precizão, se erija hua ligeira grade de 
pau de pinho pintada que fará de dispêndio 12$000 reis que intrinamente sirva de 
devizão aos dous sexos, e também da Meza para a Sagrada Comunhão na forma da 
pratica geral de todaz as Igrejas deste Bispado: e como sem o consenço, e 
determinaçam de Vossa Excellencia se não pode construir// Pede a Vossa Excellencia 
se digne conceder-lhes a graça de mandar fazer a ditta grade como fica ditto = Manoel 
Alvez de Oliveira, Parrocho Encomendado // Joze Alvez de Oliveira Queiroz (7v.) 
Queiroz Juiz da Igreja // Lyno Antonio de Souza, Elleito // Bernardo Martins das 
Neves, Elleito // Jozé Alvez de Oliveira, elleito, // João de Souza Pauperio, Elleito // 
Pedro Marques das Neves // Elleito // Manuel Gonsalvez Valente, Elleito//. 
Portaria II Pella Contadoria da Real Caza Pia, se passe ordem para se fazer a obra de 
que se trata, ficando esta na Contadoria // Porto 31 de Mayo de 1825 // Souza — 
Ordem II O Apontador da Obra da Igreja de Vallongo Antonio Pinheiro de Souza, 
mandará fazer hua ligeira grade de pau de pinho na extremidade do grande pateo 
immediatto ao Arco principal, que conta te as bazes do Púlpito para decência do altar e 
susego publico, e que intrinamente sirva de devizão aos dous sexos, servindo 
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igualmente de Meza para a Communhão; pello assim terem requerido o Parrocho, 
Juis do Subsino, e Elleitos, orsada a sua despeza incluzive a pintura em 12$000 reis a 
qual virá em folha em conta separada junta a mesma // Porto 3 de Junho de 1825 // 
Souza/ 

(assinatura) 

Esta conforme. 
Sylva Ferraz». 
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Documento n°215 
1825.Junho.04 - Valongo. 
Conta do mestre carpinteiro João Gonçalves de Azevedo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fis. 108v-109f.. 

«Vendy para a obra da Igreja de Vallongo// o seguinte 3 1/2 dúzias de taboado de 
Castanho, a 4$280 = (1090 a 4$280 importa 14$980, maiz 5 dúzias do ditto de pinho 
5$495. Soma 20$474// Junho 4 de 1825 João Gonçalvez de Azevedo». 
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zDocumento n°216 
1825.Junho.04 - Valongo. 
Conta do mestre serralheiro Manuel José da Conceição. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 109f.. 

«Rol da ferrage que me incomendou o Apontador Antonio Pinheiro para a Igreja de 
Vallongo = pezarão 2 carretanz de Latão 4 arráteis a 360 = 1$440 = por 2 ferros para as 
mesmas carretanz a 300 = 600 = por 1 fechadura concertada com chave nova 120 = 
Soma 2$160 Manoel Jozè da Conceição=». 
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Documento n°217 
1825.Junho.14 -
Conta do madeireiro Custódio Barbosa. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 109f.. 

«Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo 3 dúzias de taboado de castanho que 
importou 13$250 mais 6 pinazos, e 4 baldrame 3$340. Soma 16$590 Junho 14 de 
1825// Custodio Barboza=». 
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Documento n°218 
1825.Junho.18-Valongo. 
Representação do pároco e mais moradores de Valongo pedindo o aumento da 
capela mor, e informação do arquitecto Joaquim da Costa Lima Sampaio. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, ils. 7v.-8v. 

«Representação 
Illustrissimo Excellentissimo Senhor Por necessário com tempo tomar as medidas 
precizas para se conseguir mais facilmente o adiantamento da Obra da nossa Igreja, e 
seguir-se na mesma a marcha mais conveniente; parece a prepozito participar a Vossa 
Excellencia por esta simples Reprezentaçam que vai asignada pello Reverendo 
Parrocho, Juis do (8f.) Juiz do Subsinio, e Elleitos, que a obra de Pedreiro pertencente 
ao Corpo da Igreja, está de todo concluída, a excepão da maior parte da Esquadria de 
dentro do Coro, que ainda está por limpar, assim por que hé necessário abrir hum 
portal para a abobada para se poder observar no tempo de chuva se na mesma cay 
agoa. 
Porem aquelle e este serviço pode fazer-se no Inverno por ser feito debaixo de telha; 
e agora ser precizo continuar a obra da Capella Mor, pois que a prezente Estação hé 
mais propria para as obras descobertas: Por tanto paresse se deve decidir se a Capella 
Mor está nos termos, e corresponde ao Corpo da Igreja: segundo o pede a Arquitetura. 
Hé verdade que os práticos inteligentes sobre esta materia dizem, que falta de fundo a 
ditta Capella 18 palmos, porem este cazo pede mais seria reflexão, por delle depender 
a formuzura do ditto Edifficio. 
Nestes termos nada se pode obrar sem ordem expressa de Vossa Excellencia a decizão 
qualquer que ella seja servirá de Governo. Deus guarde a Vossa Excellencia Vallongo 
18 de Junho de 1825// Manoel Alvez de Oliveira Encomendador // Manoel Alvez de 
Oliveira Queiroz Juiz da Igreja // Lyno Antonio de Souza Pinto, elleito // João de Souza 
Pauperio, elleito// Manoel Gonçalvez Vallente, elleito // João Alvez de Queiroz, elleito 
// Procurador da Igreja // Bernardo Martins da Nova, elleito // Jozé Alvez de Oliveira, 
elleito//. 
Portaria 
Informe o arquiteto da Cidade Joaquim da Costa Lima, formando a planta da parte da 
obra que achar se deve fazer. Porto 6 de Julho de 1825 / Souza /. 
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Informaçam do Arquiteto 
Em consequência da respeitaval Portaria de 6 de Julho de 1825, proferida na 
reprezentaçam do parrocho, Juis, e Elleitos da Freguezia de Vallongo acerca da Capella 
Mor da nova Igreja da mesma Freguezia fui em observância da mesma respeitável 
Portaria examinar a mencionada Capella Mor, e achei que ella está muito curta (8v.) 
curta, e falta de porpoçõez para se acomodar o altar mor com as precizas comodidades 
proprias do mesmo altar, e dos seus uzos; em attenção ao que dezinhei a planta 
induza com Hum acrescento de 16 palmos de fundo, no que mostra o que vai 
banhado de vermelho, e o resto que vão de pretto, mostra o estado actual com o qual 
se não entende, nem preciza alterar-se. 
Julguei serem necessários, mais 16 palmos de fundo na referida Capella Mor, quanto 
para a sua regularidade exterior; por quanto o arranjo do prebisterio, frontespicio, e 
camera do altar mor, bastarião 10 palmos de acrescento como mostra a mesma planta, 
e sou de parecer que se adoptem os 16 palmos; por que em tal cazo poderá o 
encarregado do risco da tribuna dezempenhar com mais liberdade o seu dezenho. Eis 
o que se ofreçe, e posso dizer a este respeito, Vossa Excellencia ordenará o que 
melhor e mais conveniente julgar. Porto 19 de Julho de 1825-/. Joaquim da Costa Lima 
Sampayo. 
Portaria 
Proceda-se a reforma da Capella Mor, dando-se-lhe de fundo mais deza-seis palmos na 
conformidade da informação do arquiteto, e planta junta por mim rubricada e se 
registará esta com a ditta informação, e reprezentaçam do parrocho, Juis do Subisinio, 
e Elleitos da Freguezia de Vallongo. Porto 8 de Agosto de 1825 // Souza 
Nota Bem - Recebeu a planta o Apontador da obra Antonio Pinheiro de Souza, que 
asignou de a ter recebido no livro do registo de ordens folha 46v. te folha 47v. era ut 
supra. 

(assinatura) 

Está conforme. 
Sylva Ferraz». 
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Documento n°219 
1825.Junho.25 -
Conta do ferreiro António Monteiro Rebelo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl.l09f.. 

«Pregos que tem hido para a obra da Igreja de Valongo, desde 6 de Abril, te 25 Junho 
1825 = Por 4 milheiros de pregos taboares de prezo 4$200 = Por 3 dittos solhares de 
pezo a 1$550 = 4$650 = Por miudezas de dittas ferragens 490// Soma 9$340 // Antonio 
Monteiro Rebello». 
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Documento n°220 
1825.Junho.25 -
Compra de pregos a Rosa da Cruz Lima. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 109f.. 

«Para a Obra da Igreja de Vallongo pregos que vendi ate 25 de Junho de 1825// Por 4 
milheiros solhares de pezo, e mais 450 cada milheiro 1$150 importa 5$115 = Por 3 
dittos, e mais 600 taboares de pezo 3$780 = Por 6 dittos brazis, e mais 400 a 750 = 
3$300 = Por 1 ditto, e meio ripar de pezo 1$025 = mais dittos para o miúdo 870 soma 
(109v.) soma 14$090 reis. Roza da Cruz Lima». 
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Documento n°221 
1825.Julho.15-Valongo. 
Compra de pregos ao serralheiro José Alves de Oliveira Queirós. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. lllf.. 

«Por 4$450 pregos soalhares de pezo a 1$550// milheiro, que deu para as 
Obras da Igreja 6$895 
Por 2$500 taboares de pezo a 1$050 2$625 
Soma 9$520// Vallongo 15 de Julho 1825, José Alvez de Oliveira Queiros=». 

http://1825.Julho.15


Documento n°222 
1825.Julho.15 - Porto. 
Arrematação dos impostos concernentes às obras de edificação da igreja matriz e 
estrada de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°89, fis. 116-117. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos vinte e cinco, 
aos quinze dias do mes de Julho do ditto Anno nesta Cidade do Porto, e caza da 
Rezidencia do Doutor Jozé Teixeira de Souza Dezembargador Chancelier desta 
Rellação e seu Desctricto, e que intrinamente serve de Governador das Justiças da 
mesma, aonde Eu Escrivão fui vindo para effeito de se proceder na rematação das 
duas impozições de que tractão estes Auttos, e achando-se ahy também prezente o 
Porteiro do Juizo da correição da comarca Manoel Antonio Pacheco, determinou a este 
mestesse a pregão o rendimento das duaz Impoziçoez a saber; huma que consiste 
pagar-se hum rial em cada quartilho de vinho, azeite, e cada arrátel de carne que se 
vender na ditta Freguezia aplicado para as Obras da Igreja Matriz; e a outra de cinco 
reiz em cada alqueire de trigo que entra no mesmo lugar para o consumo dos 
Moradores desta cidade, sendo aplicado metade para as Obras da mesma Igreja, e a 
outra ametade para se redifficar a Estrada Real te Ponte Ferreira, para ambas as 
impoziçoez se rematarem a quem mais der, juntas, ou separadas, debaixo daz 
condiçõens de ser por hum anno, que ja principia a correr do dia 20 do corrente de 
Julho e acaba a dezanove do mesmo mez de mil oito centos e vinte seiz; cujo 
pagamento sera dividido aos Mezes (117) aos Mezes, e pago no principio de cada Mez 
em prata ou cobre, assim como se receber dos que pagão, no aliaz pagar logo no 
principio metade: e a outra metade no meio do Anno, e andando o Pregoeiro com este 
pregão pelo rocio das cazas delle Ministro, o maior lanço que deu e lançou o Alferes 
Joze Ferreira da Sylva morador no lugar de Sá, Freguezia de Santa Maria da Sylva 
Escura na quantia de hum conto cincoenta hum mil reiz = 1:051$000 = com a 
condição de ser devidido o seu importe pello anno, a pagar o que tocar no principio de 
cada mez; E pello rendimento do vinho, azeite, e carne, entre os vários lanços que 
houverão, o maior foy o que deu, e lançou, Antonio Joze de Souza Adão morador na 
Rua de Nossa Senhora das Neves do lugar e Freguezia de Vallongo na quantia de 
quatro centos setenta hum mil reiz = 471$000 = com a condição de ser devidido pelo 
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Anno, e pago no principio de cada mez; e andando o dito Pregoeiro com estes lanços 
no dito rocio, e por não haver quem tanto e mais desse afrontasse, e rematasse, e por 
isso o dito Pregoeiro afrontou, e deu o as trez e cada hum dos Remattantes 
entregando a cada hum délies hum ramo verde que na mão trazia, havendo Elle 
Dezembargador Chancelier por bem rematadas as duas Impoziçoens determinando 
que os seus pagamentos entrassem na caza Pia, ou aonde Elle determinasse; E para 
constar mandou faze este Auto que com Elle asigney, Remtantes, Porteiro, e 
testemunhas abaixo asignadas = Crespim Caetano da Costa o escrevi e asigney em fé 
do referido = Souza = Crespim Caetano da Costa = Joze Ferreira da Sylva = Antonio 
Joze de Souza Adão = Manoel Antonio Pacheco = Como testemunha Joze da Cunha 
dos Santos = Antonio Pinheiro de Souza = Esta conforme com o original = Crespim 
Caetano da Costa. 

(assinatura) 
Esta conforme. 
Sylva Ferraz». 
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Documento n°223 
1825.Agosto.09 - Valongo. 
Conta das madeiras escolhidas pelo mestre carpinteiro Custódio Barbosa. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 113f.. 

«Senhor Pinheiro // A madeira que escolhi para o guarda vento, agora por 
ultimo a qual hé de Caldõez e remeto pello próprio sam 2 dúzias de taboado 
de castanho 7$200 
1/2 ditta de João Caquinho 2$800 
13 coussoeiras de castanho de Bernardo Martinz 10$400 
Sam 20$400, Agosto 9 de 1825// Mestre Carpinteiro Custodio Barboza». 

http://1825.Agosto.09


Documento n°224 
1825.Agosto.24 - Valongo. 
Conta da madeira comprada a Alexandre da Rocha Felgueiras para se proceder à 
execução da grade da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 112v.. 

«Por 3 dúzias de taboado que vendi para a grade da Igreja 3$450// Alexandre da Rocha 
Felguerias=». 
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Documento n°225 
1825.Agosto.25 - Valongo. 
Conta da ferragem comprada para se proceder à colocação da grade da nova igreja 
matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, Livro n°81, fis. 112v.-113f.. 

«Conta da ferrage que vendi para a grade que atravessa da Igreja de Vallongo = Por 14 
ferros de chumbar, e quatro dobradiças para a porta da ditta // Hum fecho pedréz 
hum ditto de pancada // Oito dobradiças para os confecionarios da mesma, importa 
toda a feragem (113f.) a ferragem 3$520 Thadeu Barboza de Andrade Mestre 
Serralheiro»=. 
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Documento n°226 
1825.Agosto.27 - Valongo. 
Pagamentos efectuados aos artistas que executaram a grade da igreja matriz de 
Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 112f.,v.. 

«Despeza da grade que se fez para a Igreja, com os carpinteiros de Vallongo, e um 
pedreiro que abrio os chumbadouros. 
Custodio Barboza 6 //.... 400 2$400 
JozeBarboza 6// 320 1$920 
(112v.) Joaquim Saruga 6 // 300 1$800 
Manoel Duque 6 //.... 300 1$800 
Manoel Bailio pedreiro 2 // 280 $560 

17$250». 
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Documento n°227 
1825.Agosto.29 - Porto. 
Pagamento das tintas utilizadas na grade da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 112v.. 

«Receby do Senhor Antonio Pinheiro de Souza o importe de 1$800 reis de tintas que 
foi para a grade da Igreja de Vallongo Porto 29 de Agosto de 1825// Joze Roís Grijo-». 

361 

http://1825.Agosto.29


Documento n°228 
1825.Agosto.29 - Porto. 
Pagamento das tintas utilizadas no restauro dos altares da nova matriz. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 113f.. 

«Receby do Senhor Antonio Pinheiro de Souza a quantia de 19$710 reis importe de 
tinta para os reparos dos Altares da Igreja de Valongo te o dia de hoje = Porto 29 de 
Agosto de 1825// Joze Rodrigues Grijo//». 
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Documento n°229 
1825.Outubro.05 -
Conta do mestre serralheiro Tadeu Barbosa. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 114f.. 

«Ferragens que tenho feito para a Obra da Igreja de Vallongo 
Por 12 dobradiças para o Enteparo 7$560 
Por 1 feixo de bordão que pezou 13 arrobas 1$300 
Por 1 fechadura $320 
Por 6 feixos de imbutir $880 
Por 3 trinquetas para as Portas 1$500 
Por 200 pregos 1$100 
Porl4gattos 120 1$680 

Soma tudo 14$240 

O Mestre Serralheiro// Thadeu Barboza». 
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Documento n°230 
1825.Outubro.23 - Valongo. 
Compra de madeira de castanho a António José Moreira. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 115f.. 

«Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo//10 taboas de Castanho que importão 4$500 
Hoje 23 de Outubro 1825 Antonio Jose Moreira». 
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Documento n°231 
1825.Outubro.24 - Vallongo. 
Conta dos pregos comprados ao mestre serralheiro José Alves de Oliveira Queirós. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 115L 

«Relação dos pregos que forão da minha loja para a Obra da Igreja desta 
freguezia = Soalhar de pezo 4 Milheiros a preço de 1550 6$200 
Taboares de pezo 3 Milheiros a 1050 3$150 
Taboar de ferragem $055 
Soma 9$405// Valongo 24 de Outubro de 1825// Joze Alves de Oliveira Queirós//». 
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Documento n°238 
1826.Fevereiro.20 - Porto. 
Pagamento de 10$000 réis ao mestre pedreiro José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 120v.. 

«Eu Joze Rodrigues da freguezia de Rio Tinto, vendi para a obra da Nova Igreja de 
Vallongo 2 braças de Esquadria posta na ditta obra pela quantia de 10$000 reis em 
dinheiro de metal// Porto 20 de Fevereiro de 1826// Joze Rodrigues». 
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Documento n°239 
1826.Abril.22 - Valongo. 
Pagamento dos carretos de pedra para as obras de acrescento da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 123v.. 

«Para a Capella Mor da Igreja de Vallongo em Abril 1826 = Por 30 carros de pedra no 
carro feittisso a 200 reis 6$000 = Por 17 carros ordinários 2$550 soma 8$550 = 
Alexandre da Roxa = Por 15 carros de pedra carreto ordinário a 150 = 2$250 = Por 6 
dittos do carro feittisso a 200= 1$200 = Manoel Moreira Botta = Por 10 carros de pedra 
no carro feittisso a 200 reis = 2$000 Por 16 carros ordinários a 150 = 2$400 = Manoel 
Pereira Ennes = Soma tudo = 16$400 = Conferido por mim Antonio Pinheiro de 
Souza-». 
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Documento n°240 
1826.Maio.14 - Porto. 
Compra de pedra de esquadria para a capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 124v.. 

«Eu Joze Rodrigues da freguezia de Rio Tinto vendi para a obra da Igreja de Vallongo// 
Braça e meia de perpianho, digo de Esquadria por oitto mil duzentos secenta reiz // 
Jozeph Rodriguez=». 
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Documento n°241 
1826.Junho.23 - Porto. 
Compra de pedra de esquadria ao mestre pedreiro José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 127v.. 

«Conta da pedra que vendi para a Igreja de Vallongo = a saber = Por 274 palmos de 
pedra a preço de 5$250 reis cada braça importa 14$385 reis// Conferida por mim 
Antonio Pinheiro de Souza// Joseph Rodrigues = Porto hoje 23 de Junho 1826». 
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Documento n°242 
1826.Setembro.22 
Conta da madeira comprada para se proceder a obras de beneficiação das 
sepulturas, e também para execução de uma roda nova. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 132L 

«Madeira para hua roda nova para guindar que se esta fazendo, e para concerto das 
sepulturas// Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo importe de madeira de pinho 2 
dúzias 3$800// mais 4 dúzias de ditta = 4$600 soma tudo 8$400. Joze Ferreira Martinz 
da Costa//». 
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Documento n°243 
1826.Setembro.22 - Valongo. 
Avaliação dos prejuízos no passal do pataco de Valongo, causados pela infiltração de 
água nos alicerces da nova capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 133L 

«Avaliaçam que se fez por douz Louvados do prezuizo no passal do Reverendo Reytor 
= Este por hum de nos feito e asignado fazemos certos em como aviriguamos o 
prezuizo que o alicerce da Capela-Mor desta freguezia deu ao Cazeiro Alexandre da 
Roxa, que hè do Reverendo Reytor desta freguezia por lhe fazer hua rotta no campo 
para escuar as agoas do alicerce, cujo prejuízo avalliamos em 4$800 reis Valongo 22 de 
Setembro de 1826// João de Souza Pauperio// Manoel João da Cruz II». 
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Documento n°244 
1826.Setembro.22 - Porto. 
Despesas efectuadas com a fonte da igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 133f.v.. 

«Porto 22 de Setembro 1826// Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo// 18 Alcatruzes 
a 60 reis 1$080. Mais 4 passadeiras a 70 reis // 280. Mais 8 Alcatruzes de Joze Luiz 480 
// Batume (133v.) Batume 1280 Soma tudo 3$120 João da Costa//». 
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Documento n°245 
1826.Outubro.21 -
Compra de 9,4 m de pedra para os portais interiores da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 134v.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Valongo para os portais interiores que leva o 
acrescento da Capella Mor alguns cunhais que por tudo são 4 1/4 braças a 5$250 
importa 22$310 = Joze Rodrigueze». 
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Documento n°246 
1826.Outubro.21 - Porto. 
Despesas efectuadas com a perspectiva da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fis. 134v.-135f.. 

«Conta que pertence (135f.) que pertence a prespectiva// Como está parte da Capella 
Mor demolida, e o vento atacava a Igreja, foi necessário tapar todas as frestas e buracos 
que tinha a madeira aonde está pregada a prespectiva de sorte que se fez a despeza 
seguinte. 
Por 2 dúzias de forro de pinho 1$600 
Farinha 10 arrobas $800 
Cera 7 arrobas $770 
Papel 6 arrobas $420 
Pregos e taixas 1$250 
Outubro 21 de 1826 = Antonio Pinheiro de Souza 4$840». 

http://1826.Outubro.21


Documento n°247 
1826. Outubro.26 - Porto. 
Despesas efectuadas com a capela-mor, tulha e passal, no triénio de 1823-1826. 
B.N.L., Reservados, COD.8442, fl.65f.. 

«Dei por um Livro dos Baptismos e rubrica // 2$640 
Dei por huma Umbrella quazi nova // 5$900 
Dei para Vallongo hum cordiom // $720 
Dei por Concerto de huma cazula // $900 
Dei por concerto das Opas do Santíssimo // 1$840 
Dei por pedra, carretos, e jornais da parede do Pumar // 19$470 
Dei hua nova Alva // 2$800 
Dei hum cordão para a mesma // $600 
Dei hum novo amito // $160 
Dei mais 4 palas e ficholas // $600 
Dei por huma fita para a chave do Sacrário, e huma nova Estola 
Parochial //10$380 
Dei na forma de hum rol do Encomendado de alguas obras que se 
fizerão na Igreja // 15$405 
Dei por hum Livro de mãos para assentos dos defuntos // $720 
Despendi na tulha de Vallongo // 27$465 
Dei por mandar pintar hum palio vermelho // 15$660 
Dei por azeite dous almudes e meio // 11$000 

Dei por três Opas de seda 



Documento n°248 
1826.Novembro.18 - Valongo. 
Despesas relacionadas com o tapamento do arco cruzeiro. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 136v.. 

«Despeza que se fez para forrar por dentro o tapamento que se vê no Arco Cruzeiro a 
saber da Cornija te ao redondo do dito arco, assim como com hua porta nas costaz do 
Throno// O seguinte 
Por 3 dúzias de forro de pinho 2$250 
Por 1 idem solho 1$160 
Pregos e 2 dobradiças $960 
Por 4 dias a Manoel João que fez a obra 1$280 
Antonio Pinheiro de Souza // Manoel João da Cruz 5$650». 

http://1826.Novembro.18


Documento n°249 
1826.Dezembro.02 - Valongo. 
Compra de pedra para execução das frestas da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 137v.. 

«Nos abaixo asignados Joze Rodriguez da freguezia de Rio Tinto, Antonio Ferreira de 
Bagim do Monte da dita freguezia vendemos para a obra da Igreja de Vallongo, pedra 
fina para três friestas que de novo se abrem, 21 carros de pedra a 1$300 = importa 
27$300 com mais 184 palmos de Esquadria que importarão 9$660 reis Soma tudo 
36$960 reis // Vallongo 2 de Dezembro de 1826 Sam por tudo 37$720 a pedra e conta 
do Sarralheiro Joze Rodriguez // Antonio Ferreira//». 
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Documento n°250 
1826.Dezembro.18 - Porto. 
Conta apresentada pelo arquitecto Joaquim da Costa Lima Sampaio concernente à 
execução da nova traça da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°81, fl. 138f.. 

«Importe da Planta que fiz para a mudança da Obra, e acrescento da Capella Mor da 
Obra da Igreja de Vallongo Nove mil e seiz centos reis 9$600 // Joaquim da Costa Lima 
S. Payo=». 
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Documento n°251 
1827.Janeiro.17-Valongo. 
Conta do madeireiro Custódio Barbosa de Andrade. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 2v.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo 2 1/2 dúzias solho de pinho e 2 dúzias de forro 
o que tudo importa 4$450 reis // Valongo 17 de Janeiro de 1827 // Custodio Barboza de 
Andrade». 
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Documento n°252 
1827.Janeiro.17 - Porto. 
Compra de cera para colar as pedras. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 2v.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo, 1 1/2 arrátel de cera para fazer colla 750 17 
de Janeiro de 1827 // Antonio Pinheiro de Souza». 
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Documento n°253 
1827.Janeiro.30 - Porto. 
Portaria normativa dos dinheiros das obras públicas. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fl. 10f.,v.. 

«O contador e Adiministrador da Real Caza Pia, ballanciando o cofre delia, e deixando a 
quantia de 1:000$000 reis hum conto de reiz para despezas correntez, e o mais de seu 
fundo passará immediatamente para bordo da Brigue Providencia surto no Rio Douro, 
aonde se recolhem os mais cofres públicos desta cidade, como medida de segurança 
para a Real Fazenda, o que assim por Officio da prezente data me foi requezitado pello 
Excellentissimo General Governador das Armaz nesta mesma cidade, e Parti (lOv.) e 
Partido cobrando-se da entrega recibo com os clarezas necessárias. Porto 30 de Janeiro 
de 1827 // Souza = 

(assinatura) 

Está conforme. 
Sylva Ferraz». 
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Documento n°254 
1827.Janeiro.30 - Porto. 
Envio do dinheiro das obras da igreja de Valongo para bordo do "Brigue 
Providencia", ancorado ao largo do rio Douro. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fis. lv.-2f.. 

«O Contador e Adiministrador da Real Caza Pia, ballanciando o cofre delia, e deixando a 
quantia de hum conto de reiz para as despezas correntez, o mais do seu fundo passara 
immediatamente para bordo do Brigue Providencia. Surto no Rio Douro, aonde se 
recolhem os mais cofres públicos desta cidade, como medida de segurança para a Real 
Fazenda; o que assim por Officio do Excelentíssimo General Governador das Armaz 
desta mesma cidade e Partido da prezente datta me foi requerido: cobrando-se da 
Entrega recibo com as clarezas necessárias // Porto trinta de Janeiro de mil oito centos 
vinte sette // Souza // Registada no Livro do Registo d'ordens folha cincoenta e quatro 
// Sylva Ferraz//. 
Em execução da mencionada Portaria se remeteu para bordo do referido Brigue a 
quantia de cincoenta hum mil e quarenta hum reis 51$041 reis existentes no cofre 
aplicados para as despezas da obra da Igreja de Vallongo, como consta do livro de sua 
conta corrente folhas doze// E da guia que acompanhou o mesmo cofre registada no 
livro do registo d'ordens folhas (2f.) folhas cincoenta quatro verço// E para constar e 
lhe servir de despeza fiz a prezente Contadoria da Real Caza Pia trinta de Janeiro de 
mil oito centos vinte sette // João Lopes da Sylva Ferraz 

(assinatura) 
Esta conforme. 
Sylva Ferraz». 
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Documento n°255 
1827.Fevereiro.12 - Valongo. 
Compra de 4,4 m de pedra de esquadria para execução das frestas da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 4L 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo 2 braças de Esquadria para as frestas do meio, 
que importão em 10$500. 
João Rodrigues//». 

http://1827.Fevereiro.12


Documento n°256 
1827.Fevereiro.17 - Rio Tinto. 
Compra de pedra de esquadria para a capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 8v.. 

«Eu Joze Rodriguez da Freguezia de Rio Tinto vendi para a obra da Capella Mor da 
Igreja de Valongo// 6 carros de pedra a 1$400, de Esquadria posta na obra que importa 
8$400 - Joseph Rodrigues=». 
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Documento n°257 
1827.Março.20 - Porto. 
Compra de uma grade de ferro ao mestre serralheiro Manuel José da Conceição. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fis. llv.-12f.. 

«Conta de hua grade de ferro que foi para a obra da Igreja de Vallongo (12f.) de 
Vallongo que me incombio o Apontador Antonio Pinheiro de Souza 1827 Março 20 // 
Pezou a grade de ferro 12 arrobas lOtt a 60 reis 23$640 de carreto desta e 
mais que forão 1$200 soma tudo em metal 24$840// Manoel Joze da 
Conceiçam // Antonio Pinheiro de Souza». 
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Documento n°258 
1827.Abril.13- Porto e Valongo. 
Cópia dos requerimentos, informações e portarias respeitantes à construção da 
calçada da estrada real que passa por Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fls.10v.-12f.. 

«Illustrissimo Excellentissimo Senhor Como hé da Imposiçam de Vossa Excellencia, o 
reparo da Estrada Real desta freguezia de Vallongo e por que esta apezar de ser huma 
das da maior frequência do Reino, está em douz pontos tão arruinada que não pode 
tranzitar-se sem perigo; porem como para este reparo serião necessários quatro mil 
cruzados= e os não ha pois que o dinheiro que havia no cofre foi para Lisboa no mez 
de Janeiro do corrente anno, em cujo tempo tinha ordenado Sua Excellencia que Deos 
haja em Gloria, se daria principio a referida obra, ao que obstou a saida do dinheiro 
como fica ditto. Nestes termos reprezenta a Vossa Excellencia o Ouvidor da freguezia 
de Vallongo, que vista a necessidade do ditto reparo se deverá ao menos concertar nos 
dous pontos o que for de maior precizão, servindo de governo o dinheiro que está 
vencido ate o fim deste corrente mez de Abril que serão 160$000 reis desta maneira 
fica remediado o mal, maiz essencial, até que haja comodidade de ser concluido, o 
reparo como se pertende. A vista do que Vossa Excellencia (llf.) Vossa Excellencia 
mandará o que for servido// Vallongo 13 de Abril 1827 = Manoel Pinto de Barros// 
Ouvidor. 
Portaria 
Informem os Directores da Obra da Estrada de Vallongo// Porto 14 de Abril 1827 // 
Como Governador Lourenço de Almeida// 
Informação 
Illustrissimo Excellentissimo Senhor Em observância do respeitável Despacho 
proferido na Reprezentaçam retro, informamos a Vossa Excellencia que hé verdade, o 
ser muito necessário o reparo de que se trata; tanto assim que muito do Povo tem 
deixado de passar na Estrada Real no citio da Rua da Estrada, mudando por outro 
caminho, atento ao mau estado em que se acha: Hé o que podemos informar a Vossa 
Excellencia// Vallongo 16 de Abril 1827 // Lyno Antonio de Souza Pinto, Sob Inspector 
Bernardo Martinz da Nova Sub Inspector. 
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Portaria 
Como pede debaixo da competente Inspeção. Porto 16 Abril de 1827 // Como 
Governador Lourenço de Almeida//». 

387 



Documento n°259 
1827.Junho.02 - Valongo. 
Conta concernente à execução do carro feitiço utilizado nas obras da nova matriz. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 9f.. 

«Conta do carro feitiço da Obra da Igreja // 1 carvalho 480 Chedas 1$620 // Taboas e 
pregos $600 reis. Ao Carpinteiro 1$620 // Soma 3$960 reis. Vallongo 2 de Junho 1827 
// Antonio Pinheiro de Souza». 
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Documento n°260 
1827.Junho.25 - Porto. 
Compra de duas grades de ferro ao mestre serralheiro Manuel José da Conceição. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Proto, livro n°82, fis. 9v.-10f.. 

«Conta da grade de ferro (lOf.) de ferro que forão para a obra da Igreja de Valongo que 
me encomendou. O Apontador Antonio Pinheiro de Souza. Deve a Manoel Jozé da 
Conceiçam 1826 Dezembro 14 // pezão 2 grades de ferro 18 arrobas e 20 arráteis a 60 
reis 35$760 metal. Manoel Joze da Conceiçam». 
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Documento n° 261 
1827.Julho.13 - Porto. 
Auto de arrematação dos impostos utilizados na edificação da nova igreja matriz de 
Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°89, fis. 163-165. 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos vinte sette, 
aos treze dias do mes de Julho do ditto anno nesta cidade do Porto, e cazas da 
Rezidencia do Doutor Francisco Lourenço de Almeida Cavalleiro professo na Ordem de 
Christo, Dezembargador da Rellação e caza desta cidade do Porto que intrinamente se 
acha servindo de Chancelier e Governador das Justiças da mesma Rellação e seu 
destricto, aonde Eu Escrivão foi vindo para effeito de se proceder na Arrematação do 
rendimento das duas Impozições de que se trata nestes Autos, nos Editaiz que se 
ficharão, cujo tresllado délies se acha junto nos mesmos auttos, e achando-se ahi 
também prerzente Manoel Antonio Pacheco proprietário do Juizo digo Pacheco, 
Porteiro do Juizo da Correição da Comarca, determinou elle Ministro Dezembargador 
Chancelier, a este mete-se em pregão o rendimento das duas (164) das duas 
Impoziçõez a saber, hua que conssiste a pagarse hum real em cada quartilho de 
vinho, e azeite, e de cada arrátel de carne que se vender em a ditta freguezia, aplicados 
para as obras a Igreja Matriz e a outra de cinco reiz, em cada alqueire de trigo, que 
entrar no mesmo lugar para consumo dos Moradores desta cidade sendo aplicado 
metade para a obra da mesma Igreja, e a outra a metade para reedificar a Estrada Real 
te Ponte Ferreira, para se rematarem as duas Impozições a quem mais der juntas ou 
separadas debaixo das condiçoenz de ser por hum anno, que ja principia a correr no 
dia vinte do corrente mez de Julho pêra diante, e acaba no dia dezanove do anno 
futuro do mes de Julho de mil oito centos vinte oitto, cujo pagamento sera devedido 
aos mezes, e no principio de cada hum déliez em metal, em prata, ou cobre, assim 
como se recebe dos que pagão, ou aliáz pagar logo no principio metade, e a outra 
ametade no meio do anno e para mais segurança desta renda prestarão as fianças 
necessárias em que se obriguem todos por hum, e hum por todos a fazerem o 
prompto pagamento debaixo da penna, de que faltando algum délies, serem 
executados executivamente perante o Corregedor desta comarca pra tomar 
conhecimento das suas execuçoenz, a excepção das providenciaz que ficarão 
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pertencendo a elle Dezembargador Chancelier. E andando o ditto Porteiro pello rocio 
das cazas da Rezidencia delle (165) delle Dezembargador Chancelier, em a trãs, e 
indiziveiz vozes apregoando a Arrematação das dittas duas Impoziçõez, debaixo das 
dittas condiçoenz e clauzulaz referidas, entre vários lanços que ouverão, foi o maior 
que deu e lançou Antonio Joze de Souza Adão e Negociante e morador na rua da 
Portella do lugar de Vallongo, a saber// pella Impozição de cinco reis em alqueire de 
trigo na quantia de hum conto, e quarenta centos oitenta quatro mil e quinhentos 
reiz 484$500 = tudo em metal, e que quanto ao pagamento escolhia a condição de 
pagar no principio de cada hum mez, e andando o ditto Pregoeiro com este lanço vario 
espaço de tempo pelo rocio da mesma caza, dizedo que lhe dava duas, e outra mais 
pequeninha, por não haver quem tanto, nem mais desse mandou elle 
Dezembargador Chancelier arematar e com effeito o dito Pregoeiro afrontou dando as 
trez ao ditto arematante, havendo por bem Arrematadas as dittas Impozições de que 
dou fé, e para constar mandou elle Ministro Dezembargador Chancelier fazer este 
Autto que com elle asignei, Arematante, Porteiro, e as Testemunhas prezentes = 
Crispim Caetano da Costa = Lourenço de Almeida = Antonio Joze de Souza Adão = 
Manoel Antonio Pacheco = Antonio Pinheiro de Souza, Thimoteo Marques Nogueira = 
Conforme o original. Escrivão Crispim Caetano da Costa. 

(assinatura) 
Esta conforme 
Sylva Ferraz». 

391 



Documento n°262 
1827.Outubro.06 - Valongo. 
Compra de 18,04m de pedra de grão para se proceder à colocação do friso na nova 
igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 16f.. 

«Eu Jozé Rodrigues da freguezia de Rio Tinto, vendi para a Obra da Igreja de Vallongo 
82 palmos de frizo de pedra de grão a 220 reis cada palmo importão 18$040 reis. 
Valongo 6 de Outubro 1827 // José Rodrigues^». 
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Documento n 263 
1827.Novembro.17 - Valongo. 
Compra de pinheiros para execução de duas pranchas a utilizar nas obras da 
capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 17v.. 

«Conta dos pinheiros que se comprarão no lugar de Suzam freguezia de Vallongo, a 
Braz João, os quais foram par formar duas pranxas, em toda a largura da Capella Mor 
para nellas se asentar as varas para guindar a pedra; mais hum pinheiro para os 
guindastres por ter quebrado pelo meio hua das que havião cuja conta hé a seguinte// 
Por 5 Pinheiros grandes 5$000 
Por 5 carretos a saber// 4 = 1920 = hum a 400 reis 2$320 
Gasto com 5 homens que se chamarão para ajudar a levantar o 
Guindastre $480 
Somão 7$800 reis Braz João/A». 

http://1827.Novembro.17


Documento n°264 
1828.Janeiro.23 - Valongo. 
Compra de cinco cunhais e parte da cornija da nova igreja matriz no valor de 1$440 
réis. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 22f.. 

«Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo// 5 cunhaiz, e parte da Cornija que tudo faz 9 
carros a 1$440 reis importa 12$960 reis, Vallongo 23 de Janeiro de 1828 // Jozé 
Rodrigues-». 
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Documento n°265 
1828.Fevereiro.07 - Valongo. 
Compra de pedra de alvenaria para a capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 23f.. 

«Nós abaixo asignados José Moreira Botta da freguezia de Fanzeres // 
Manoel Pereira Enes = Manoel Marques o Russo, desta freguezia de 
Valongo, levamos para a obra da Igreja desta freguezia pedra de Alvenaria 
desde o mes de Dezembro 1827 // te 24 de Janeiro deste anno 1828 // 139 
carros da ditta pedra a 150 reis cada hum importa 20$850. 
Valongo 7 de Fevereiro 1828 // Manoel Moreira o Botta = Abato o dinheiro 
dos carros que entrarão em folha de 29 de Dezembro 1827 13$500>; 

http://1828.Fevereiro.07


Documento n°266 
1828.Fevereiro.09 - Valongo. 
Despesas efectuadas com as sepulturas que se encontram na capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Proto, livro n°82, fis. 23f. ,v.. 

«Para a ditta Obra 1 caixom para guindar pedra miúda 1$400 
(23v.) Mais um pinheiro grande para serrar em taboenz postos na 
„, 2$900 
Obra 
Por 4 dias a 3 homens a 720 2$880 
Soma 7$180 // João Gonçalvez de Azevedo Mestre Carpinteiro^». 

http://1828.Fevereiro.09


Documento n°267 
1828.Fevereiro.24 - Valongo. 
Despesas com as sepulturas da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 24f.. 

«Por hum xadieiro novo, taboas e pregos para elle, e hua campa nova 2$660 reis. 
Vallongo 24 de Fevereiro 1828 // João Gonsalvez de Azevedo Carpinteiro». 
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Documento n°268 
1828.Março.l2-Valongo. 
Compra de pedra para se ultimar as obras da cornija, friso e fresta pequena da 
capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 25v.. 

«Eu Joze Roiz da freguezia de Rio Tinto, ajustei o resto da pedra para a Cornija da 
Capella Mor da Igreja de Vallongo por 11$200 reis maiz ditta para completar o frizo da 
dita e para a fresta pequena por 6$800 reis// Vallongo 12 de Março 1828// Soma 
18$000 reis, Joze Rodriguez=». 
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Documento n°269 
1828.Abril.19-Valongo. 
Compra de saibro para as obras da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 27f.. 

«Eu Manoel Joze dos Santos da freguezia de Rio Tinto levei para a Obra da Igreja de 
Vallongo 19 carros saibro desde o dia 24 de Março, te 19 Abril 1828 // a preço de 400 
reis 7$600 = e Eu Andre Antonio Martinz levei para a mesma Obra 5 carros te o dia 19 
de Abril a 400 importa 2$000. Soma tudo 9$600 Manoel Joze dos Santos // André 
Antonio Martinz». 
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Documento n°270 
1828.Abril.19 - Porto. 
Compra de cal para as obras da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 27f.. 

«Conta da cal que mandei para as obras da Igreja de Vallongo a saber// 
Por 20 sacos de cal e carreto a 900 reis importa metal 18$000 reis 
Porto 19 Abril 1828// Joze Vieira da Roxa=». 

http://1828.Abril.19


Documento n°271 
1828.Maio.01 - Porto. 
Auto de arrematação das obras da estrada de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fl. 13v.. 

«Rematou em Praça Manoel João da Cruz da Freguezia de Rio Tinto, a obra da Estrada 
de Vallongo em O Io de Maio de 1828, sete centas braças de calçada de Godo, e Pivenz 
nos passeios de 20 em 20 palmos, hum tanque de pedra de Esquadria similhante ao da 
rua da Igreja, assim como terraplanar o alto chamado do Fernando pela quantia de 
1:413$000 reis metal, tudo de baixo daz condiçõez declaradas no referido autto, o qual 
se acha registado no Livro 2o das Entradas e Saidas Gerais dos Dinheiros respetivos a 
esta Comiçam da Estrada desde folha 225// te folha 234 // E para constar puz a 
prezente notta. 

(assinatura) 
Sylva Ferraz». 
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Documento n°272 
1828.Maio.02 - Valongo. 
Compra de pedra de alvenaria e de esquadria para as obras da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 28f.. 

«Eu Joze Roiz da freguezia de Rio Tinto, importe de 4 carros de Esquadria para a obra 
da Igreja 6$000 reis 
Vallongo 2 de Maio 1828// Joze Rodriguez// Conferida em 6$000 reis com 20 carretos 
d'alvenaria soma tudo 9$000 Antonio Pinheiro de Sousa-». 

http://1828.Maio.02


Documento n°273 
1828.Maio.31-Valongo. 
Compra de madeira de castanho para as obras da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 29v.. 

«Eu João Goçalvez d'Azevedo Mestre Carpinteiro comprei a Joze da Fonte de Sobrado, 
cinco paus de castanho para a Obra da Cappela Mor da Igreja de Vallongo a douz e 
quinhentos, importão 12$500 mais hum ditto por 3$000. Somma tudo 15$500 reis 
Vallongo 31 de Maio de 1828// João Gonçalves d'Azevedo// Conferida na conta supra// 
Antonio Pinheiro de Souza=». 

http://1828.Maio.31


Documento n°274 
1828.Julho.18 - Porto. 
Auto de arrematação dos impostos utilizados na edificação da nova igreja matriz de 
Valongo e estrada. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fis. 13v.-14f.. 

«Em 18 de Julho de 1828 // Rematou Antonio Jozé de Souza Adão morador no lugar 
de (14f.) de Vallongo o importe do rial do vinho, azeite e carne por 340$000 reis e pelo 
importe de 5 reis em alqueire de trigo 1.062$500 reis que tudo importa a quantia de 
1.402$500 reis por tempo de hum anno que finda a 20 de Julho 1829. Escrivão 
Crespim Caetano da Costa; como se verá do registo da mesma Remataçam no Livro 2o 

das Entradas e Saidas Gerais dos Dinheiros respectivos a esta Comiçam folha 233 verso 
té folha 237 devendo ser os pagamentos na forma seguinte — 

Para a Obra da Igreja, no rial do vinho, azeite e carne// 
mensalmente 
Do imposto de 5 reis em alqueire de trigo, metade do 
rendimento mensal para a referida Obra 

Para a Obra da Estrada de Vallongo té Ponte Ferreira, 
metade do imposto no trigo, mensalmente 

Pagamento mensal total 

28$333 

44$270 

soma 

72$603 

44$270 
soma 116$873». 
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Documento n°275 
1828.Julho.29 - Porto. 
Carta do desembargador Bernardo Carneiro Vieira de Sousa Oliveira Leite 
notificando o roubo do dinheiro concernente às obras públicas e que se encontrava 
guardado nos cofres da Casa Pia do Porto. 
A.N.T.T., Ministério do Reino, maço 355, caixa 474, s/fls. 

«Tendo-me recolhido a esta Relação e Casa do Porto, e entrado no exercicio interino de 
Chancelier, a quem pertence a inspecção da Casa Pia, Igreja de Vallongo, Estrada de 
Ponte Ferreira, e Ponte de Santo Thyrso; passei a examinar os cofres da dita casa, e 
repartiçoens: e mandando-os arrombar, porque faltavão as chavez; achei por hum 
autto, a que se procedeo, que estavão exhauridos, e roubados pelos Rebeldes, cuja 
chamada Junta nomeou huma comissão designada de Thezouro Publico, os quaes 
membros derigirão hum Ordem em 27 de Maio passado ao Dezembargador João 
Antonio de Moraes, que então servia de Chancelier Governador, e sendo cumprida, se 
lhes entregou a quantia de 7:000000: e por outra ordem derigida ao Dezembargador 
Francisco Lourenço d'Almeida, que depois tomou conta do governo das Justiças, e 
cumprida em 10 de Junho passado, se lhes entregou a quantia de 3:067719: cujas 
parcellas somão em dez contos secenta e sete mil, de dezanove reiz metálicos da 
repartição da Casa Pia: e igualmente no mesmo dia receberão 50296 pertencente a 
obra da Igreja de Vallongo, e 994317 da Estrada de Ponte Ferreira e 251482 da Ponte de 
Santo Thyrso: sendo a conta total honze contos, trezentos e secenta e trez mil oito 
centos, e quatorze reiz metálicos. 
Mandei proceder a sequestro nos bens do Administrador, que fugio com os rebeldes, 
por se achar alcançado em utensilios, e dinheiros, de que estava entregue; e adiantar 
os pagamentos aos rendeiros para não pararem as obras; o que tem sido fácil, porque 
estava proximo o tempo do seu vencimento. 
Porem nas quantias ditas, e tiradas dos cofres não tem havido procedimento por 
entrar em duvida se os sequestros devem ser nos bens dos membros da junta 
rebelde ou comprehender os bens também de quem cumprio as suas ordens. O que 
levo á prezença de Vossa Magestade para determinar o que for servido Deos guarde a 
Vossa Magestade por muitos annos. 
Porto 29 de Julho de 1828. 
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(assinatura) 

O Dezembargador servindo de Chancelier 
Bernardo Carneiro Viera de Souza Oliveira Leite». 
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Documento n°276 
1828.Agosto.02 - Porto. 
Suspensão das obras da estrada de Valongo e canalização dos dinheiros das mesmas 
obras para o cofre da Casa Pia do Porto. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fl. 14f.,v.. 

«Reprezentação 
Illustrissimo Excellentissimo Senhor Chancelier = Como no fim de cada mes do Anno 
esteja em pratica formalizarem-se as folhas das despezas da manutenção da Caza Pia, e 
as dos ordinados aos 5 empregados na mesma para serem pagos e as despezas pelo 
Cofre da Real Caza Pia, e por que nesta Adiministração não haja prezentemente 
dinheiro disponivel para a sua sollução: E como a Obra da Igreja (14v.) da Igreja de 
Vallongo e a da Estrada do Porto, té Ponte Ferreira sejão Devedoras ao Cofre da Real 
Caza Pia da quantia de oito centos mil reis = 800$000 = reis metálicos, que por 
empréstimo intrino receberão em 25 de Maio 1818, como da verba numaro 11 no 
Livro 2o das Entradas e Saidas Gerais do Cofre destas duas Comissõenz consta a folha 
46 = Não sendo de grande urgência a continuação da Obra da Estrada por ser o seu 
rendimento mensal o da quantia = de 44$270 reis havendo em cofre para a obra da 
igreja a quantia de 78$749 reis: persuado-me que por conta do referido empréstimo, 
se poderia lançar em receita viva estas parcellas para o Cofre da Real Caza Pia; assim 
como mensalmente o rendimento de 44$270 da Estrada para se hir suprindo as 
despezas da Caza, te nova Entrada dos seus competentes Redittos ficando assim cada 
véz mais diminuta aquella divida dos 800$000 reis: O que Reprezento a Vossa 
Excellencia para em vista do exposto se dignar mandar o que for servido = Contadoria 
da Real Caza Pia 2 de Agosto de 1828 // João Lopes da Sylva Ferraz = Contador = 
Portaria 
Lance-se em Receita para o Cofre da Caza Pia todas as parcellas que excederem a 
despeza mensal da Obra de Vallongo, até se completar o Empréstimo. 
Porto 7 de Agosto de 1828 - Carneiro-

(assinatura) 
Esta conforme. Sylva Ferraz». 
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Documento n°277 
1828.Agosto.04 - Valongo. 
Compra de dois carros de esquadria a José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 32f.. 

«Entrou para a obra da Igreja 2 carros Esquadria do Montante Joze Rodriguez de Rio 
Tinto que importou 3$200 reis. Vallongo 4 Agosto 1828 // Manoel Ferreira Mestre = 
Conferida Antonio Pinheiro de Souza =». 
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Documento n°278 
1828.Agosto.07 - Porto. 
Nomeação do novo apontador das obras de edificação igreja de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fis. 14v.-15f.. 

«Illustrissimo Excellentissimo Senhor = Diz Cazemiro Antonio de Lima (15f.) da 
freguezia de São Mamede de Vallongo, que achando-se vago o lugar de Inspetor das 
Obras da ditta freguezia pela fuga de Antonio Pinheiro de Souza, que abandonou para 
não ser prezo por crimes comettidos contra a Real Pessoa do Senhor D. Miguel Io // E 
concorrendo no Suplicante todos os requezitos necessários para servir o ditto lugar 
não só em ser homem de probidade, saber 1er, escrever; por que hé, foi sempre 
decedidamente affecto a Legitimidade do Ditto Senhor, como podem informar as 
pessoas da dita freguezia; pertendia por isso ser provido em o ditto lugar de Inspector 
das Obraz da mesma freguezia = Pede a Vossa Excellencia se digne fazer-lhe a graça de 
o nomear para servir o ditto lugar em attenção ao Exposto = 
Portaria = Informe o Ouvidor de Vallongo// Porto 5 dAgosto de 1828 = Carneiro. 
Segunda Portaria = Em vista da Informação do Ouvidor, e necesidade de prover o 
lugar que se acha vago; Nomeio pelo emquanto ao Supplicante = Porto 7 de Agosto de 
1828 = Carneiro = 

(assinaturas) 
Esta conforme = Sylva Ferraz 
Recebi o original 
Casimiro António de Lima». 
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Documento n°279 
1828.Agosto.12-Valongo. 
Rol da madeira comprada para as obras da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 33f.,v.. 

«Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo// 
3 paus de castanho a 2400 7$200 
6 dúzias de barrotez 1100 6$600 
17 dúzias de ripas 320 5$440 
Soma 19$240 reis e eu Joze Monteiro por não saber 1er nem escrever pedi a 
Domingos (3v.) a Domingos Joze Rigor de Gusmão que esta conta por mim fizese a 
qual vai por mim asignada com o meu signal de Cruz de que uzo, e de que forão 
testemunhas Antonio Joze Rigor e Vicente Alvez de Souza// Vallongo, 12 de Agosto de 
1828// de Joze Monteiro, hua Cruz// Vicente Alves de Sousa// Antonio Joze Rigor// 
Domingos Joze Rigor de Gusmão// Cazemiro Antonio de Lima// Apontador//». 

http://1828.Agosto.12


Documento n°280 
1828.Agosto.28 - Porto. 
Legislação para se congelar os bens dos liberais que integraram a Junta Rebelde do 
Porto, e de todos os seus apoiantes. 
A.N.T.T., Ministério do Reino, maço 355, caixa 475, s/ fis. 

Illustrissimo Senhor = Remetto a Vossa Senhoria a inclusa copia do aviso que na dalta 
de quatro do corrente me foi expedido pela Secretaria d'Estado dos Negócios do reino, 
com a copia que o acompanhava, para que Vossa Senhoria em conformidade do que 
Sua Magestade hé servido ordenar, procede mandar fazer sequestro tanto nos bens 
da junta rebelde, como nos de quem cumprio as suas ordens relativamente aos 
11:363$814 reis, que retirarão do cofre da Real Casa e commissoes que lhe sao anexas, 
deos guarde a Vossa Senhoria. Porto 28 de Agosto de 1828 = Ayres Pinto de Souza = 
Senhor José Ignacio Paes Pinto de Sousa e Vasconcellos.// 
Copia do aviso referido 
Illustrissimo e Excellentissimo Senhor// El Rey Nosso Senhor manda remetter a 
Vossa Excellencia por copia a conta inclusa do dezembargador servindo de chancelier 
da Rellação e casa do Porto Bernardo Carneiro Vieira de Sousa Oliveira Leite daltada em 
29 de Julho ultimo, sobre as quantias tiradas dos cofres pertencentes a Casa Pia, igreja 
de Valongo, estrada de Ponte Ferreira e Ponte de Santo Tyrso, e importantes em onze 
contos trezentos sesenta e três mil oito centos quatoze reis metálicos, que havião eido 
entregues por ordem de húa tal commisção chamada = do Thezouro Publico = e 
nominada pela Junta Rebelde: pertendendo o dito Dezembargador representante, que 
se lhe declarasse os procedimentos de sequestro pelas quatias roubadas devem ser 
nos bens dos membros da dita indigna Junta, ou taobem nos de quem cumprio as 
suas ordens: E he Sua Magestade servida determinar que a quelles sequestros se 
facão tanto nos bens dos membros da Junta Rebelde, como nos de quem cumprio as 
suas ordens, tractando-se por agora de segurar a Fazenda tao somente. O que 
participo a Vossa Excelência para sua inteligência, e pêra que assim o faça executar. 
Deos guarde a Vossa Excellencia. Palácio de Nossa Senhora da Ajuda em 4 de Agosto de 
1828 = José Antonio de Oliveira Leite de Barros = Senhor Ayres Ointo de Sousa // 
Esta conforme. Gulherme Cypriano Dimony Secretario do governo das Justiças// 
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Copia da Representação 
Senhor = Tendo-me recolhido a esta Relação e casa do Porto, e entrando no exercício 
interino de Chancelier, aquém/ aquém pertence a inspecção da Casa Pia, igreja de 
Valongo, estrada de Ponte ferreira, e Ponte de Santo Thyrs; passei a examinar os 
cofres da dita casa, e repartições, e mandando-os arrombar, por que faltava as chaves, 
achei por hum aulto aque se procedeo, que estavão extraviados, e roubados pelos 
rebeldes, cuja chamada Junta nomiou hua commissão designada de Thezouro Publico, 
os quaes membros dirigirão huma ordem em 27 de Maio passado ao Desembargador 
João Antonio de Moraes, que então servia de chancelier governador, e sendo cumprida 
se lhe entregou a quantia de 7.000$000 reis e por outra ordem derigida ao 
Dezembargador Francisco Lourenço de Almeida, que depois tomou conta do governo 
das Justiças, e cumprida em dez de Junho passado, se lhes entregou a quantia de 
3:067$719 reis cujas parcellas somão em 10:067$719 reis metálicos da repartição da 
Casa Pia igualmente no mesmo dia receberão 50$296 reis perencentes á obra da Igreja 
de Valongo, e 994$317 reis da estrada de Ponte Ferreira, e 251$482 reis da Ponte de 
Santo Thyrso; sendo a conta total 11:363$814 reis metálicos. Mandei proceder o 
sequestro nos bens do Administrador, que fugio com os rebeldes, por se achar 
alcançado em utencilios, e dinheiros, de que estava entregue, e adiantei os 
pagamentos aos rendeiros, para não pararem as obras; o que tem sido fácil, por que 
estava proximo o tempo do seu vencimento. Porem nas quantias ditas, e tiradas dos 
cofres não tem havido procedimento; por entrar em duvida, nos sequestros devem 
ser nos bens dos membros da Junta Rebelde, ou comprehender os bens taobem de 
quem cumprio as suas ordens. O que levo á prezença de Vossa Magestade para 
determinar o que foi servido. Deos guarde a Vossa Magestade por muitos annos. Porto 
29 de Julho de 1828 = O Dezembargador servindo de chancelier Bernardo Carneiro 
Vieira de Sousa Oliveira Leite= Gaspar Feliciano de Moraes. 
Despacho do Cumpra-se 
Cumpra-se e registe-se, e passem logo as ordens necessárias. Porto 28 de Agosto de 
1828 = Souza e Vasconcellos. 
Estão conformes aos originaez existentes na contadoria da Real Caza Pia. 

(assinatura) 
João Lopes da Sylva Ferraz.» 
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Documento n°281 
1828.Setembro.06 - Porto. 
Carta do apontador Casemiro António de Lima pedindo que o dinheiro aplicado nas 
obras de edificação da igreja matriz deixasse de ser guardado nos cofres da Casa Pia 
do Porto. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livror n°82, folha 34f.,v.. 

«Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Chancelier = Diz Cazemiro Antonio de Lima 
Apontador da Obra da Igreja de Vallongo, que sendo o rendimento aplicado para esta 
obra, cobrado todo em cobre, o que cauza grande encomado, e despeza para ser 
conduzido ao cofre, e por que está vencida a folha junta = Pede a Vossa Excellencia 
que autenticada mesma com a respeitável Portaria de Vossa Excellencia os Rendeiros 
pagem em Vallongo o importe das folhas para que quando se vencer o pagamento, 
sejão encontradas e abonadas nos mesmos pagamentos pois que os Rendeiros o não 
duvidão fazer. E Recebera Mercê//. 
Portaria = Informe o Ademenistrador// Porto 6 de Setembro 1828// Souza e 
Vasconcellos = 
Informaçam = Illustrissimo Excellentissimo Senhor Em saptisfação ao que Vossa 
Excellencia ordena na Portaria retro; O que posso informar a Vossa Excellencia hé que 
o quanto o Supplicante alega hé verdade, e que por isso não encontro duvida na 
pertenção do Supplicante, húa vêz que as folhas da despeza sejão mandadas 
saptisfazer por Portarias de Vossa Excellencia, e regestadas na Contadoria desta Real 
Caza Pia: hé o que se me ofrece informar = Deos Guarde a Vossa Excellencia Porto e 
Contadoria da Real Caza Pia 6 de Septembro de 1828 = Illustrissimo Senhor Chancelier 
da Rellação (34v.) da Rellação e Caza do Porto// O Adiministrador, Cypriano// digo 
Adiministrador Guilherme Cypriano Demonis-
Portaria Deferida nos termos da informação// Porto 6 de Septembro de 1822 = Souza 
e Vasconcello-». 
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Documento n°282 
1828.Setembro.16 - Valongo. 
Compra de ferragens ao mestre serralheiro Tomás Pereira Guimarães. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 35f.. 

«O Apontador Cazemiro Antonio de Lima a Thomaz Pereira Guimarães Deve// Agosto 
16 pelo importe da ferrage que mandou hîr para a Obra da Igreja de Vallongo= 
Por 500 pregos caibrares de pezo $900 
Por 1000 ditos ripar $550 
Por 1000 ditos taboares $750 
Por 8 1/4 arrobas de cabilhas 60 $495 
Por 50 pregos taboares de cabeça $630 
Por 50 ditos Brazis $030 

2$755 
Thomazs Pereira Guimarães = Cazemiro Antonio de Lima=». 
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Documento n°283 
1828.Setembro.19 - Valongo. 
Compra de aduelas para o arco triunfal. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, Livro n°82, fl. 35f.. 

«Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo 24 palmos de aduelas para o Arco da Capela 
Mor a preço de 480 cada palmo importa 11$520 
Vallongo 19 de Septembro 1828 = Joze Rodriguez Cazemiro Antonio de Lima// 
Apontador-». 
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Documento n°284 
1828.Setembro.22 - Porto. 
Portaria do chanceler José Inácio Pais Pinto de Sousa Vasconcelos decretando que o 
pároco Manuel Alves de Oliveira ficasse responsável pelas obras da nova igreja 
matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fl. 15f.-16f.. 

«Pague-se, e o contador passe ordem ao Reverendo Parocho para pelo serviço de Deos, 
e bêm do seu culto externo, e do bem publico vigiar na Obra, direção e fiscalizaçam 
das Obras, asignar as folhas = Porto 22 de Septembro de 1828 = Souza e Vasconcellos 
(15v.) = Officio = O Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Joze Ignacio Paez Pinto de 
Souza Vasconcellos Chancelier da Rellação e Caza do Porto, Supperintendente da Obra 
da Igreja de Vallongo por sua Portaria de 22 do corrente mes, determina rogar a Vossa 
Senhoria o favor para por serviço de Deos, do seu culto externo, e bêm do publico, 
queira tomar a tarefa de vigiar na boa direção da Obra da Igreja, e fiscalizaçam das 
folhas de jornaes e aprestos, afim de se conhecer melhoramento no seu adientamento 
segundo os seus rendimentos: devendo Vossa Senhoria authenticar as dittas folhas 
com a sua asignatura para com esta legalidade as mandar pagar pelo Cofre desta 
commissão = Queira Vossa Senhoria dizerme os seus sentimentos para o fazer 
prezente a Sua Excellencia. Deos guarde a Vossa Senhoria // Caza Pia 23 de 
Septembro 1828 = Reverendo o Senhor Manoel Alvez de Oliveira = Encomendador da 
Igreja e freguezia de Vallongo = João Lopes da Sylva Ferraz, Contador// 

(assinatura) 
Esta conforme 
Sylva Ferraz. 

Resposta = Senhor João Lopes da Sylva Ferraz// De boa vontade aceito a illeição que o 
Illustrissimo Excellentissimo Senhor Dezembargador Chancelier foi servido intimar-
me de fiscalizar a grande Obra da Igreja desta freguezia, posto que não mereço: poiz 
muito me interesso no seu adientamento quanto me cumpre, sem embargo dos 
poucos momentos que me sobrão das minhas Obrigaçõezs Pastoraes, posa jercê por 
dar inteira saptisfação as novas (16f.) novas Obrigaçõez de que me encarrego, cuja 

416 

http://1828.Setembro.22


tarefa todavia não deixa de ser onnoroza e ariscada muito mais por hum Pastor de três 
mil almas, e este hum fraco. Mas como hè vontade do Illustrissimo Excellentissimo 
Senhor Dezembargador Chancelier a minha falta seria hua dezatenção bêm 
reprehensivel: Entretanto sirvase Vossa Senhoria participar ao mesmo Illustrissmo 
Excellentissimo Senhor esta minha decizão; e que fico esperando respeituozo, e 
obediente suas justas determinaçõez = Deos goarde por muitos annos a Vossa 
Senhoria em pacifica posse de todas as venturas offerecendo-me ocaziões oportunas 
de me empregar no seu honrozo serviço = como servo obediente de Vossa Senhoria = 
Manoel Alves de Oliveira // Encomendador. 

(assinatura) 
Está conforme = Sylva Ferraz». 
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Documento n°285 
1828.Setembro.30 - Porto. 
Conta do mestre livreiro João Manuel Meirinho. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 35v.. 

«Conta da obra que fiz para Escripturaçam da Obra da Igreja Matriz de Vallongo no 
corrente mes de Setembro 1828. Por encadernar 1 Livro com o titulo Conta Corrento 
do Cofre que levou 78 laudas de papel 480 
Porto 30 de Setembro 1828// O Mestre Livreiro João Manoel Marinho=». 

http://1828.Setembro.30


Documento n°286 
1828.Outubro.03 - Valongo. 
Compra de 7,7 m de aduelas para o arco triunfai 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 36f.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo 35 palmos de aduellas para o Arco da Capella 
Mor a preço de $480 cada palmo Soma a quantia de 16$800 reis por assim ser verdade 
pasey este, hoje Vallongo 3 de Outubro 1828// Joze Rodrigues = Cazemiro Antonio de 
Lima, Manoel Ferreira, Mestre-». 
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Documento n°287 
1828.Outubro.17 - Aliena. 
Compra de telhas para cobrir a capela mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 36v.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo 13 1/2 moios de telha para cobrir a Capela Mor 
a preço de 750, cada moio de cesto e carreto importa 10$120 reis e por ser verdade 
pasey este// Telheira de Alfena 17 de Outubro 1828// Francisco Joze Ignacio = 
Conferida por mim na quantia de 10$120 reis Cazemiro Antonio de Lima-». 
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Documento n°288 
1828.Dezembro.17 - Valongo. 
Conta do madeireiro José Pereira. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 39f.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo cinco dúzias de solho a 900 reis 4$500 e mais 2 
dúzias de forro 530 reis 1$100 reis mais (?), a 25 reis cada hua 150. Soma tudo 5$750 
reis de Joze Pereira hua Cruz = testemunha a rogo do mesmo Jozé Marques de 
Oliveira = Conferida na quantia de 5$750 Cazemiro Antonio de Lima = Apontador = 
Custodio Barboza Mestre Carpinteiro =». 
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Documento n°289 
1829.Janeiro.10-Valongo. 
Compra de 5,5 m de lageado para a capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 42f.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo 2 1/2 braças de lageado a preço de 4$800 reis 
importa 12$000 reis e por não estar pratico no escrever pedi a Manoel Marques 
Caetano que este por mim fizece // Oje Vallongo 10 de Janeiro 1829 = Joze Rodriguez 
= Conferida na quantia de 12$000 reis Cazemiro Antonio de Lima// Apontador=». 
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Documento n°290 
1829.Janeiro.12 - Guimarães. 
Conta do mestre serralheiro Tomás Pereira. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livrro n°82, fis. 41v.-42f.. 

«Rol dos pregos que vendi para a obra da Igreja de Vallongo// a saber em 23 de 
Outubro (42f.) de Outubro de 1828 = 
Por 500 pregos brazil 1/2 cabeça 50 $250 
Por 500 ditos soalhar 140 $700 
Por 500 ditos taboares 80 $400 
Por 100 ditos caibrares 180 $180 
Em Novembro 11 Por 25 cabilhas com 7 1/2 55 $385 
Em Novembro 17 Por 12 Idem 10 $120 
Por 600 pregos soalhar de pezo 140 $840 
Thomaz Pereira, Guimarães Soma... 2$875». 

http://1829.Janeiro.12


Documento n°291 
1829.Fevereiro.07 - Valongo. 
Compra de 6,6 m de lageado ao mestre montante José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 43f.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo 3 Braças de Lageado a 4$800 cada hua 14$400; 
Oje 7 de Fevereiro de 1829// Joze Rodriguez = Conferida na quantia de 14$400 reis 
Cazemiro Antonio de Lima Apontador = Manoel Ferreira// Mestre//». 
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Documento n°292 
1829.Fevereiro.20 - Valongo. 
Compra de 4,4 m de lageado ao mestre montante José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 43f.-44f.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo 2 Braças de lageado a 4$800 importa 9$600 // 
Vallongo 20 Fevereiro 1829, Joze Rodriguez = Conferida em 9600 reis Custodio 
Antonio de Lima =Apontador = Manoel Ferreira = Mestre. 
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Documento n°293 
1829.Março.02 - Porto. 
Conta do vidraceiro Antonio Mallem. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 44v.. 

«Conta dos vidros que vendi para a obra da Igreja de Vallongo. Deve a Antonio Mallem 
= em 2 Março de 1829. 
Por 16 vidros a 80 reis 1$280 
Por 16 idem a 55 reis $880 
Por 6 idem a 70 reis $420 
Por 6 ditos a 45 reis $260 
Batumar 48 vidros $240 
Soma metal 3$080 reis // Conferida na quantia de 3$080 reis Cazemiro Antonio de 
Lima». 



Documento n°294 
1829.Março.06 - Valongo. 
Compra de 6,6 m de lageado ao mestre montante José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 44v.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo 3 braças de lageado a 4$800 cada braça que 
importa 14$400 reis e por não estar bem sente na Escripta pedi a Joze Marquez 
d'Oliveira que este por mim fizese; hoje Vallongo 6 Março 1829 Jozé Rodriguez = São 
14$400// Conferida na quantia de 14$400 Cazemiro Antonio de Lima// Manoel 
Ferreira// Mestre//». 
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Documento n°295 
1829.Abril.03 - Valongo. 
Compra de dois carros de lageado ao mestre montante José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fis. 45v.-46f.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo 2 carros de lageado a 4$800 cada hú importa, 
9$600 e por não saber bem escrever pedi a José Luiz Gomes da freguezia de Rio Tinto 
(46f.) este por mim fizese e como testemunha asignace. 
Vallongo 3 de Abril 1829 // O Mestre Joze Rodriguez = a rogo Jose Luis Gomes = 
Conferida na quantia de 9$600 reis Cazemiro Antonio de Lima// Apontador = Manoel 
Ferreira = Mestre =». 
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Documento n°297 
1829.Abril.18-Valongo. 
Compra de 4,4 m de lageado ao mestre pedreiro Manuel António. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 46v.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo 2 braças de lageado a preço de 4$400 reis 
importa tudo 8$800 reis. Vallongo 18 Abril 1829 e por não saber bem escrever pedi a 
João de Souza Pauperio este por mim fizese = Manoel Antonio = Conferida na quantia 
de 8$800// Cazemiro Antonio Lima = Manoel Ferreira Mestre.». 
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Documento n°298 
1829.Maio.02 - Valongo. 
Compra de 4,4 m de lageado ao mestre montante José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 47f.,v.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo 2 braças de lageado pela quantia de 4$800 cada 
hua importa 9$600, e por (47v.) e por não estar bem pratico no Escrever pedi a 
Antonio da Sylva Pereira do lugar da Venda Velha freguezia de Rio Tinto que este por 
mim fizesse. Vallongo Oje 2 de Maio de 1829// Joseph Rodrigues=». 
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Documento n°299 
1829.Maio.15 -
Conta de duas grades de ferro compradas ao mestre serralheiro Manuel José da 
Conceição. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 48f.. 

«Conta de 2 grades de ferro que fiz para a obra da Igreja de Vallongo em 15 de Maio 
1839// Deve a Manoel Joze da Conceição = Pelo importe de 2 gradez de ferro, arame e 
chumbadouros 22$200 Por 4 dobradiças de joelho 130. Soma metal 22$330 = 
Conferida na sobredita quantia Cazemiro Antonio de Lima=». 
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Documento n°300 
1829.Setembro.02 - Valongo. 
Carta do ouvidor de Valongo pedindo a continuação dos trabalhos da calçada. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°96, fis. 16v-18f.. 

«Reprezentação 
Illustrissimo Excellentissimo Senhor. 
Tomo a inocente liberdade de reprezentar a Vossa Excellencia que em 1827, se 
procedeu a rematação de certa porção de braças de calçada, e outros consertos no sitio 
da Ponte da Preza desta Freguezia, cuja remataçam se não concluhio, apezar de se ter 
principiado por cauza de acontecimentos ulteriores, de maneira que sendo aquela 
obra ja naquele tempo de suma necessidade de muito maior se torna agora por que 
apenas pronunsiou de chover, a estrada fica inteiramente intrazitavel tanto por que 
digo tanto para gado como pêra gente pela razão de que sobre as ruinas do antigo 
caminho, se deitou hua grande quantidade de entulho, afim de se levantar e fazer per 
sima a calçada, e como esta senão tem feito e o entulho se tem consumido e muido 
com o tempo, ex a razão por que asevero que se torna inteiramente intranzitavel, e 
até ameassando ruinas, se na prezente estação se não acode a reparar aquele ponto, 
cuja obra seria melhor ser feita por jornal para melhor segurança, por haver aly muito 
agoa, a qual se deve dar extração para segurança da obra, e ficar a estrada inxutta. 
Para se obviar tão iminente ruina não será precizo grande soma de dinheiro, por que 
se pode hir acodindo aos pontos mais necessários aproveitando este resto de bom 
tempo. Espero que Vossa Excellencia tome em contemplação hua obra de tanta 
necessidade, que tanta he a utilidade publica que delia rezulta. No entanto Vossa 
Excellencia mandará o que for servido = Deos guarde a Vossa Excellencia. 
Vallongo 2 de Septembre 1829 Manoel Thomaz, José dos Santos = Ouvidor. 
Portaria 
Informe o contador (17f.) o contador Porto 7 de Septembre 1829. Souza e 
Vasconcelos. 
Informaçam 
Illustrissimo Excellentissimo Senhor Chancelier. 
Cumprindo o que Vossa Excelência ordena na respeitável Portaria proferida na 
reprezentação que fez o Ouvidor de Vallongo Manoel Thomas Jose dos Santos, tenho a 
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rellatar a Vossa Excellencia que sendo o Dezembargador supperintendente da Real 
Caza Pia e comisões anexas o Illustrissimo Excellentissimo Senhor Manoel Ignacio 
Pereira Cabral, a requerimento do Juiz, illeitos, e diretores das Obras da dita Freguezia 
se effectuou a remataçam das Obras da estrada com as condições seguintes = 700 
braças de calçada de godos com pivens nos passeios de 20 em 20 palmos, hum tanque 
de pedra de esquadia semelhante ao da Rua da Igreja, assim como tão bem terraplanar 
o alto chamado do Fernando; e tudo pela quantia de 1:413$000, metal recebendo os 
pagamentos conforme a obra acabada auttenticando as folhas os diretores da Obra da 
Igreja. 
Sucedeu na auzencia do ditto magistrado não aparecer aquelle autto original: e 
requerendo o rematante Manoel João da Cruz o seu titulo para poder receber o 
importe da Obra já acabada, depoiz das precizas averiguações, e informações, se julgou 
por sentença vallida. = Escrivão José Thomaz da Fonseca e Souza que se acha 
regestada no livro 2o das entradas e saidas gerais desta comiçam folha 225, te folha 234. 
= Este rematante recebeo por folhas autenticadas pelos diretores Bernardo Martinz da 
Nova e Lino Antonio de Souza Pinto a quantia de 202$160 reis, e não continuou esta 
Obra não só por não haver dinheiro em Cofre, como por que me consta que o mesmo 
rematante, e directores se achão auzentes dos seus lares = prezentemente esta 
comiçam tem em Cofre a quantia de 338$955 reis = Hé o que poso informar a Vossa 
Excelência que mandara o que for servido. Caza Pia 7 de Septembro 1829. 
João Lopes da Sylva Ferraz. 
Portaria (17v.) Portaria 
Passe ordem ao Ouvidor de Vallongo para pelo Mestre da Igreja de Vallongo unidos 
mandar fazer debaixo da sua direção apontamentos da indicada Obra, e orssar pouco 
mais ou menos a sua despeza. E para o mesmo Ouvidor informar de duas pessoas 
zellozas do bem publico e dezocupadas que possão ser inspetorez da ditta Obra, 
declarando-se o Apontador das Obras da Igreja sera praticável tomar tãobem o ponto 
naquella Obra. 
Porto 9 de Setembro de 1829. 
Souza de Vasconcellos. 
Portaria 
O Ouvidor da freguesia e lugar de Vallongo mandara de baixo da sua direcção proceder 
a hum apontamento da Obra indicada no seu Officio de 2 de Setembro corrente, e 
orsamento da despeza a que poderia montar a mesma Obra por meio do Mestre 
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pedreiro da Obra da Igreja do ditto lugar; e concluido mo remetera, informando-me 
logo de 2 pessoas zellozas do bem publico, que possão ser inspetorez da ditta Obra, e 
vigiar pelo seu augmente, segurança, e economia; e bem asim se convirá empregar-se 
nesta Obra o Mestre pedreiro, e o Apontador daquella Obra da Igreja. 
Porto 10 de Septembro 1829. 
Souza de Vasconcelos. 
Portaria 

Tendose-me reprezentado o estar intranzitavel o caminho na estrada de Vallongo para 
Ponte Ferreira no sitio desde a Ponte da Preza, te ao alto chamado do Fernando; e 
mandando por minha Portaria de 10 do corrente mes informar, e fazer os 
apontamentos da Obra indicada, e orssamento da sua despeza, de que verbalmente fui 
informado. Combem pelo bem publico se proceda logo a dar principio a mesma Obra 
fazendo se entulhar como for possível os fossos mais perigozos com godos e pedra 
miúda cobertos de terra áspera para se poder assentar a pedra para a calçada que se 
poder fazer. 
Que a (18f.) que a pedra para a calçada seja justa com o Montante na pedreira que for 
mais próxima a Obra por braça e posta na Obra. Que os carros que andarem ao 
entulho serão justos a sua jornal por dia, obrigando se a porem a pedra, digo a porem 
na Obra a quantidade de carros que se julgar o podem fazer, e carrigados por igual de 
maneira que não haja prezuizo na Obra. Nomeio para director desta Obra ao actual 
adeministrador, digo ao actual Ouvidor de Vallongo Manoel Thomas Jose dos Santos e 
para sub inspector a Antonio Marques de Carvalho do mesmo lugar por serem 
pessoas zellozas do bem publico para que vigiam pelo augmente, segurança, 
enconomia, desta Obra; e comvem tãobem aos interesses delia que o Mestre pedreiro 
Manoel Ferreira empregado na Obra da Igreja seja o encarregado de fiscalizar a 
segurança e direção para os excoantes das agoas; e do mesmo modo o Apontador 
Cazemiro Antonio de Lima pello que lhe compete, fazendo as folhas dos jornais 
carretos e aprestos, para depois de verificadas competentemente sejão pagas pela 
contribuiçam aplicada para esta Obra. 
Registe-se esta no livro respetivo. 
Porto 16 de Septembro de 1824, 
Souza de Vasconcellos. 
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(assinatura) 

Esta conforme 
Sylva Ferraz». 
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Documento n°301 
1829.Dezembro.ll -Valongo. 
Compra de 4,4 m de pedra da esquadria ao mestre montante José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 57f.. 

«Vendi para a obra de Vallongo duas braças de pedra de esquadria a preço por cada 
braça quatro mil e oito centos, que emportão em a quantia de nove mil e seis centos e 
por não estar bem pratico no escrever, pedi a Manoel Lopes da Cruz, que este por 
mim fizesse. Hoje Vallongo 11 de Dezembro de 1829. = José Rodrigues.». 
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Documento n°302 
1829.Dezembro.12 - Valongo. 
Conta do mestre carpinteiro José Marques de Oliveira concernente à venda de 
pinheiros e execução de uma porta. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 57f.. 

«Recebi para a obra da Igreja de Vallongo nove pinheiros por 6$300. Fiz hua Porta para 
a mesma obra, que importou em 4$800. Soma 11$100. Joze Marques de Oliveira^». 
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Documento n°303 
1829.Dezembro.23 - Valongo. 
Compra de pedra de esquadria a José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 57v.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo duas braças e quinze palmos de Esquadria a 
quatro mil e oitocentos cada braça, que emportão em dez mil trezentos e vinte, e por 
não estar bem pratico em escrever pedi a Manoel Lopes da Cruz, que este por mim 
fizesse, e eu o asignei. Hoje Vallongo 23 de Dezembro de 1829 = Jose Rodriguez^». 
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Documento n°304 
1830.Julho.09 - Valongo. 
Compra de cinco grades de ferro ao mestre ferreiro Joaquim Jorge Ferreira. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 67L 

«Vallongo 9 de Julho de 1830. Folha para pagamento de 5 grades novas para a Igreja de 
Vallongo, que pezarão 41 arrobas e 29 arráteis a 50 reis o arrátel 67$050, por compor e 
acrescentar a velha 1$550. Soma 68$600. Joaquim Jorge Ferreira». 
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Documento n°305 
1830.Agosto.21 - Cabeda. 
Compra de tijolos a Francisco José Inácio. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fis. 69v.-70f.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo nove milheiros de tijolo a preço cada milheiro, 
importa, digo seis mil (70f.) reis e importa em cincoenta e quatro mil reis, e por assim 
ser verdade passei este. Cabeda hoje 21 d'Agosto de 1830. Francisco José Ignacio=». 
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Documento n°306 
1830.Setembro.06 
Compra de madeira a José Ferreira Martins da Costa. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 71L 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo treze dúzias de madeira de Solho cada dúzia a 
preço de sette centos e vinte e cinco reis que emportão nove mil quatro centos e 
vinte e cinco reis 9$425. Joze Ferreira Martins da Costa=». 
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Documento n°307 
1830.Setembro.18 - Sobrado. 
Compra de madeira a José Ferreira Martins da Costa. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 71v.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo doze dúzias e meia de solho de pinho a preço 
cada dúzia a setecentos e vinte cinco reis importão em nove mil e sessenta e dous reis. 
Vendi mais dez dúzias de forro de castanho a preço cada dúzia novecentos reis importa 
nove mil reis, e por assim ser verdade passei esta. Sobrado 18 de Septembre de 1830. 
= José Ferreira Martins da Costa». 
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Documento n°308 
1830.Setembro.17 - Cabeda. 
Compra de tijolos a Francisco José Inácio. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fis. 71v.-72L 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo sete milheiros de tijollo a preço cada milheiro 
a seis mil (72f.) mil reis importão quarenta dous mil reis, e por assim ser verdade 
passei este. Cabeda 17 de Septembro de 1830. = Francisco José Ignacio». 
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Documento n°309 
1830.Outubro.02 - Cabeda. 
Compra de telhas a Francisco José Inácio. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 73f.,v.. 

«Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo doze moios de telha a preço cada moio a 
setecentos e setenta reis e por assim ser verdade passei este. Cabeda dous de Outubro 
de mil oitocentos e (73v.) e trinta 1830, digo importa a quantia de 9$240 = Francisco 
José Ignacio». 
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Documento n°310 
1830.Outubro.15 - Cabeda. 
Compra de tijolos efectuada a Francisco José Inácio. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 78f.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo nove mil duzentos cincoenta tijollos a preço 
de 6$000 cada milheiro importa em cincoenta cinco mil e quinhentos, e por ser 
verdade passei este. Hoje 15 de Outubro de 1830 = Francisco José Ignacio de Cabeda». 
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Documento n°311 
1830.Dezembro.21 - Valongo. 
Compra de madeiras e pregos a José Marques de Oliveira. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 78L 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo hua dúzia de forro por preço de 500, mais 5 
taboas por preço de 300, mais hum pao de castanho por preço 1200, somma 2$000, 
Hoje Vallongo 24 de Dezembro de 1830 = José Marques d'Oliveira = Vendi para a 
mesma obra pregos a saber solhares de pezo 1500 a preço de 140 somma 2$100 
pregos brazis 700 a 60 reis cada cento 420, pregos taboares 200, a 100 cada cento 200, 
somma 4$720 = José Marques d'Oliveira». 
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Documento n°312 
1830.Dezembro.27 - Porto. 
Compra de tintas e utensílios necessários para as pinturas da nova igreja matriz de 
Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 79f.. 

«Vendi para as pinturas da Igreja de Vallongo a que se segue na conta abaixo = 
Por 2 1/2 canadas de óleo de linhaça a 400 1$000 
10 arrobas de roxoterra a 30 $300 
2 arrobas 1/2 de azarcão a 80 $200 
1 broxa de n°8 de ponta $0 8 0 

1 botija para o óleo $060 
Metal 1$640 
Porto 27 de Dezembro de 1830 = Joze Rodrigues Grijo.». 

http://1830.Dezembro.27


Documento n°313 
1831.Março.28 - Porto. 
Conta de gesso comprado para os trabalhos de estuque da nova igreja matriz de 
Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 83v.. 

«Conta do Geso que vendi para a obra da Igreja de Valongo. Por 7 1/2 Quintaiz a 58 = 
4$350. Carreto do mesmo = 1$000// Soma metal 5$350 // Porto 28 de Março de 1831 = 
Joze Lopes dos Santos=». 
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Documento n°314 
1831.Abril.01-Valongo. 
Compra de pedra de esquadria ao montante José Rodrigues. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl.83v.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo 60 palmos de Esquadria a preço de 4$800 
importão em 288$000 reis e por não estar bem prático no escrever pedi a Manoel 
Pedroza Mestre Trolha da mesma obra que este por mim fizese, Oje Io de Abril 1831 
= Jozé Rodriguez = Conferida na quantia de 2$880 = Cazemiro Antonio de Lima = 
Manoel Ferreira = Mestre=». 
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Documento n°315 
1831.Abril.ll-Porto. 
Conta das tintas compradas na loja de Custódio José de Passos, do Porto. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 84v.. 

«Para a Igreja de Vallongo as tintas seguintes da loja de Custodio José de Passos da 
Praça Nova a saber = Por 12 arrobas de barro de alvarães a 15 reis = 180 = 1/2 arrátel 
de esmalte azul = 140 = 1/2 arrátel de verde montanha = 350 = 2 arráteis de azarcão = 
180 = 1 quarta de vermelhão fino = 300 = 2 brochas de ponta N°l= 040 = 4 ditas N°4 = 
080 = 1$270 = Porto 11 de Abril de 1831= Custodio José de Passos=». 
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Documento n°316 
1831.Abril.21 - Porto. 
Requerimento do mestre serralheiro Manuel José da Conceição, pedindo o 
pagamento da porta de ferro do baptistério executada para a igreja matriz de 
Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fis. 84v.-85f.. 

«Illustrissimo Senhor Chancelier = Diz Manoel José da Conceição Mestre Serralheiro 
desta Cidade, que por ordem do Adiministrador ou Apontador fez hua porta de ferro 
para servir ao Baptistério da Igreja Matriz de Vallongo, a qual importou na quantia de 
cento vinte oito mil trezentos e (85f.) e oitenta reis, 128$380 reis metal, a qual se acha 
colocada no seu competente lugar ja de 24 do mez de Septembro do anno proximo 
passado, sem que ate ao presente se lhe tenha pago a sua importância, e como se lhe 
faça preciza para o manejo da sua Officina = Pede a Vossa Senhoria se digne fazer-lhe a 
graça de mandar, que se satisfaça a refferida somma = E recebera Mercê. 
Despacho 
Informe o Administrador = Porto 21 d'Abril de 1831 = Calheiros. 

Informação 
Illustrissimo Senhor = Informo a Vossa Excelência, que he verdade tudo expendido 
pelo Supplicanto no Requerimento supra. Vallongo 22 de Abril de 1831= Como Fiscal 
o Encommendado Manoel Alvez de Oliveria. 
Informação 
Illustrissimo Senhor = Reporto-me ao mesmo informe do Reverendo 
Encommendado Fiscal da Obra. Vallongo 22 de Abril de 1831= Casimiro Antonio de 
Lima Apontador 
Recibo 
Recebi do Senhor Francisco Antonio Barandas, Administrador da Real Casa Pia a 
quantia de cento vinte oito mil trezentes oitenta reis metal, importe de hua porta de 
ferro que na minha loja se fez para a nova Igreja Matriz de Vallongo. 
Porto 23 de Abril de 1831 = Por meu Pai o Senhor Manoel José da Conceição = Mestre 
serralheiro, Joaquim José da Conceição e Silva-». 
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Documento n°317 
1831.Julho.23 - Rio Tinto. 
Compra de lageado e cornija para as obras da capela-mor. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 88f.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo duas braças de lageado a preço de 4$800 Reis 
cada braça importa em 9$600 = Vendi mais de cornija 13 palmos e quarto a preço de 
400 Reis cada palmo importa em 5$300 Reis. Vendi outra dita cornija mais menos 
quatro palmos e meio a 260 cada palmo importa em 1$170 Reis = Mais vendi de frizo 
52 palmos a preço de 140 Reis cada palmo importa em 7$280 Reis. Por assim ser 
verdade, passei este. Rio Tinto hoje 23 de Julho de 1831= Antonio Francisco 
Verdete=». 
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Documento n°318 
1831.Julho.23 - Porto. 
Compra de cinco carros de telha a Domingos Moreira. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 89f.. 

«Por 5 carros de telha carregados a 2$000 10$000 
Porto oje 2 de Agosto 1831 = Domingos Moreira=». 
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Documento n°319 
1831.Agosto.02 - Porto. 
Compra de cal e respectivo carreto. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl.90f.. 

«Por 10 sacos de cal de pedra a 350 7$500 
Carreto de conduçam $600 
Recebia a conta asima mencionada 8$100 
Porto e Fabrica do Rego Lameiro 8 de Agosto de 1831// Luiz da Sylva Coelho». 
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Documento n°320 
1831.Agosto.06 - Valongo. 
Compra de madeira e mais materiais para as sepulturas. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 89v.. 

«Por 12 taboas para as campas 1$100 
6 taboas para concertos $400 
3 barretez de pinho $150 
Por fio e cordel $100 
600 pregos soalhares de pezo $840 
200 idem brazis $100 

2$650 
Vallongo 6 Agosto 1831 = Joze Marques de Oliveira». 

http://1831.Agosto.06


Documento n°321 
1831.Agosto.08 - Porto. 
Conta da lousa utilizada no telhado da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82,fl. 89f.. 

«Por 256 pares de Beiras de 4 palmos 
Por 64 caloiz de cume 
Carretos de 3 carros 
Porto 6 Agosto 1831 = Bernardo Rodriguez Monteiro». 

..50 12$800 
...40 2$560 
600 1$800 

17$160 
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Documento n°322 
1831.Agosto.16 - Porto. 
Compra de dez sacos de cal e respectivo carreto. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 90f.. 

«Por 10 sacos de cal em pedra a oreço de 750, somma 7$500, por carreto á hum carro 
600, Somma 8$100, Recebi a conta acima mencionada. Porto e Fabrica de Rego 
Lameiro 16 de Agosto de 1831 = Luiz da Silva Coelho». 
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Documento n° 323 
1831.Agosto.20 -
Compra da cornija e friso para a nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 90f.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo 28 palmos de cornija grossa a preço de 4900 
Reis cada palmo importa em 11$200 Reis, e mais de cornija delgada 23 palmos a preço 
de 260 cada palmo importa em 5$980 Reis. Mais de frizo 34 palmos a preço de 140 cada 
palmo importa em quatro mil setecentos sessenta Reis 4$760. Mais de faixa 66 
palmos a preço de 140 cada palmo importa em 9$240 Reis, e mais de lageado 51 
palmos e meio a preço de quarenta oito Reis cada palmo importa em 2$472 Reis = 
Antonio Francisco Verdete.». 
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Documento n°324 
1831.Setembro.20 - Porto. 
Compra de lageado e cimalha a Antonio Francisco Verdete. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 91v.. 

«Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo 152 palmos de lageado a preço de 48 Reis cada 
palmo, importa em 7$775, vende mais 19 palmos de cimalha a 160 Reis cada palmo, 
importa em 3$040 = Antonio Francisco Verdete.». 
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Documento n°325 
1831.Novembro.26 - Valongo. 
Compra de madeira e de pregos para as sepulturas. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 94v.. 

«Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo 24 taboas de solho para campas a preço de 
100 Reis cada hua somma dous mil e quatro centos, que são 2$400 por 300 pregos 
solhares de pezo a 140 cada cento somma - 450, por 200 pregos taboares de pezo a 100 
Reis cada cento somma 200, por mais 200 pregos solhares de pezo a 140 cada cento 
d'embarqué a 60 Reis cada cento somma 190, = Somma 3$520. Vallongo 26 de 
Novembro de 1831= José Marques de 01iveira=». 
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Documento n°326 
1832.Fevereiro.17 - Alfena. 
Compra de telhas a Francisco José Inácio. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 97v.. 

«Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo 7 moios de telha a preço de 650 Reis cada 
moio, impostão em 4$550, e por assim ser verdade passei este. Alfena 17 de Fevereiro 
de 1832. Francisco José Ignacio=». 
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Documento n°327 
1832.Fevereiro.25 - Alfena. 
Conta das telhas compradas a Francisco José Inácio. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 98f.,v.. 

«Vendi para a Obra da Igreja de Vallongo 6 moios de telha a preço de 650 Reis cada 
moio, impostão em 3$900. E por assim ser verdade passei (98v.) passei este. Alfena 17 
de Fevereiro de 183 = Francisco José Ignacio». 
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Documento n°328 
1832.Março.05 -
Compra de 13,2 m de lousa para os beirais do telhado. 
A.D.P., Provedoria da Comarca do Porto, livro n°82, fl. 98v.. 

«Comprei 6 braças de louza para aljarozes a 120 a braça $720. 
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Documento n°329 
1832.Setembro.14 - Porto. 
Liquidação da divida contraída pela Casa Pia do Porto, à comissão das obras da nova 
igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Real Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 201v.. 

«A folha dois verso do Livro de conta corrente e geral dos Rendimentos e Despezas, 
pertencentes á Administração da Real Casa Pia desta Cidade, e mais Commissões 
annexas, servindo também de Livro de termos d'entradas nos respectivos Cofres, 
acha-se carregada em receita viva da Administração da mesma Real Casa Pia no dia 14 
de Septembro do corrente anno de 1832, a quantia de vinte e dous mil reis em metal, 
que por empréstimo recebeo da Commissão da Obra da Igreja Matriz de Vallongo, por 
não ser precisa actualmente á mesma Commissão, e delia necessitar a sobredita 
Administração. O que assim se praticou em conformidade da Portaria do Illustrissimo 
e Excellentissimo Senhor Presidente desta Relação, e Superintendente da mesma 
Real Casa Pia, em, data do Io de Agosto do corrente anno, requerida no Livro Segundo 
do Registo d'Ordens a folha oito e verso, achando-se a original no Cofre. E para constar 
passei o presente Documento, que assigno. Contadoria da Real Casa Pia, era ut supra. 
O Contador = Carneiro Borges//-

(assinatura) 
Está conforme 

O Contador Carneiro Borges 

N.B. - Satisfeito este empréstimo em 8 de Outubro de 1834, como se ve neste mesmo livro 
a fl. 78-. 

(assinatura) 
O Contador Carneiro Borges». 
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Documento n°330 
1834.Abril.ll - Porto. 
Registo dos requerimentos apresentados pelo apontador, pároco e fregueses da nova 
igreja matriz de Valongo, pedindo autorização para se proceder, às obras de 
beneficiação do adro. 
A.D.P., Real Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 251f.-252f.. 

«Illustrissimo Senhor - Diz Antonio Pinheiro de Souza, da freguezia de Vallongo, 
Apontador das obras da Igreja de Vallongo, que tem instruções do seu Reverendo 
Parocho de que na dita Igreja não ha logar para se enterrar os mortos, e que o Adro da 
mesma está indecente para o dito fim; por isso se precisa que a primeira obra que se 
deve fazer he a de concertar o dito adro para o dito fim; por isso = Pede a Vossa 
Senhoria se digne conceder licença para se aplanar e concertar o dito Adro para se 
enterrar os mortos, e isto debaixo da maior economia possível = E receberá mercê = 
Antonio Pinheiro de Souza//-
Despacho 
Informe o Administrador da Caza Pia. Porto 11 d'Abril de 1834 = Machado// 
Informe 
Illustrissimo Senhor - Tendo feito examinar a obra que o Apontador das obras da 
Igreja de Vallongo a rogo do Parocho da Freguesia do mesmo logar pede a Vossa 
Senhoria no Requerimento junto, e sendo ouvido o dito Apontador, e o Mestre 
Pedreiro, que tem dirigido as referidas obras, se assentou que para se fazer do Adro o 
necessário uso(251v.) uso, com a decência, que he propria, e para satisfazer a evidente 
necessidade que ha de se fazer esta obra, convém levantar hum paredão pelo lado de 
trás, da Capella Mor da Igreja, em distancia conveniente, conforme a planta da obra; o 
qual terá d'extençao duzentos palmos por trinta d'altura pouco mais ou menos. Este 
paredão he indispensável, afim de se alterrar e apllanar o espaço que medêa entre elle 
e a dita Capella mór; sendo certo que a sua necessidade parece indicar que esta seja a 
primeira obra de que se lance mão, logo que Vossa Senhoria se sirva dar impulso a 
continuação das obras daquella Igreja. O seu custo, segundo o calculo feito, será de 
quatro centos mil reis. Deos guarde a Vossa Senhoria. Porto, Contadoria da Casa Pia 30 
d'Abril de 1834. Illustrissimo Senhor Francisco de Souza Machado. Porfirio Rodrigues 
Vellozo, Administrador da Casa Pia// 
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Requerimento 
Illustrissimo Senhor - Dizem Manoel Alves d'Oliveira, Parocho da Freguezia de São 
Mamede de Vallongo, o Juiz da Cruz, e Eleitos da mesma, termo da Comarca desta 
Cidade, que em razão da grande população da dita Freguezia, e achando.-se a Igreja da 
mesma por sua antiguidade e máo estado incapaz de servir á decência do culto Divino, 
foi alcançada de Sua Magestade huma Regia Provizão para a imposição de hum real em 
cada arrátel de carne, e cada quartilho de azeite e vinho; assim como outra para a 
imposição de cinco reis (252f.) reis em cada alqueire de trigo, que ali se consumisse, 
sendo a metade desta para as Estradas desde esta Cidade ate a Ponte Ferreira, e o resto 
para com o real edificar huma nova Igreja, a qual pelas Authoridades competentes foi 
mandada edificar; cuja obra continuou ate o tempo da usurpação; mas que ainda não 
está acabada: E como para a continuação delia se faz precisa a protecção de Vossa 
Senhoria como Inspector das Obras Públicas; por isso os supplicantes dirigem a Vossa 
Senhoria esta supplica, rogando que os primeiros trabalhos sejão os da factura de hum 
paredão divisório do adro e do passal, que se acha arruinado, sem o qual não pode por-
se o dito adro em estado de se enterrarem os mortos nelle na conformidade das 
ordens do Excellentissimo Senhor Bispo Eleito, as quaes prohibem, que se enterre 
alguém dentro de Igreja. Hé este pois, Illustrissimo Senhor, o motivo da presente 
supplica, que os supplicantes esperão seja attendida, pelo que pedem e rogão a Vossa 
Senhoria a graça de mandar dar as precisas ordens para a continuação da dita obra, em 
atenção do exposto = O Parocho, Manoel Alvares d'Oliveira = Manoel Gonçalves 
Valente = João de Souza Pauperio = Antonio Alves do Valle = Antonio da Fonseca e 
Silva Junior = Juiz da Cruz Antonio Alves d'Oliveira - E receberão mercê.». 



Documento n°331 
1834.Maio.27 - Porto. 
Inicio das obras de beneficiação do adro da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 214L 

«Registo da Folha de despeza da obra do concerto do Adro da Igreja Matriz da mesma 
Freguezia e logar de Vallongo, a que se procedeo em virtude da Portaria de 23 de Maio 
do corrente anno de 1834, do Illustrissimo Senhor Dezembargador Francisco de 
Souza Machado, Superintendente da Real Casa Pia desta Cidade, e mais Commissões 
annexas, exarada nas representações e requerimentos do Apontador da mesma Igreja, 
e do parocho, Juis da Cruz e Eleitos da sobredita Freguezia registado tudo a fl. 251 e 
seguintes deste mesmo Livro». 

468 

http://1834.Maio.27


Documento n°332 
1834.Junho.02 - Porto. 
Compra das ferramentas necessárias à reforma do adro da nova igreja matriz de 
Valongo. 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, fis. 214v.-215L 

«Conta da ferramenta que foi para a Igreja de Vallongo a saber (215f.) para a Igreja de 
Vallongo, a saber-
2 enxadas novas 1$200 
2 picaretas i^1 0 0 

1 fouce $ 3 0 ° 
Soma 2$600 

Porto 2 de Junho de 1834 = João Couto dos Santos». 

http://1834.Junho.02


Documento n°333 
1834.Junho.14 - Porto. 
Conta do mestre ferreiro José Marques Nunes. 
A.D.P., Real Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 215L 

«Rol da Obra da Igreja de Vallongo = 
Primeiramente huma pança calçada, e accrescentada 480 
Mais de fazer 16 palmetas 160 
Mais de compor huma fouce 060 
Mais de fundir huma cunha 200 
Mais huma cunha nova de 7 arráteis 600 
Mais duas fouces temperadas 060 
Mais hum albião lambujado 050 
Mais 20 picões aguçados 200 

Somma a conta 1$810 

Mais dous calços de albião 600 
Joze Marques Nunes». 2$410 

http://1834.Junho.14


Documento n°334 
1834.Junho. 14 - Valongo. 
Entrega de trinta e sete carros de pedra para as obras de beneficiação do adro. 
A.D.P., Real Casa Pia do Porto, livro n°3, folhas 215L 

«Maneol Moreira Bota de Freguezia de Fanzeres levou para a Obra da Igreja de 
Vallongo trinta e sete carros de pedra da serra a 150 5$550. 
Manoel Moreira Bota//». 



Documento n°335 
1834.Junho.28 - Valongo. 
Conta da pedra comprada para as obras do adro da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, folha 216L 

«Documento da pedra - Eu Manoel Bota da Freguezia de Fanzeres, capataz dos 
carreteiros, que conduzem a pedra para a obra da Igreja de Vallongo, declaro ter 
entrado para a dita obra, cento e trinta carros de pedra, os quaes pertence para esta 
folha, cada hum a cento e cincoenta reis, importão dezenove mil e quinhentos. = 
Manoel Moreira Bota//». 
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Documento n°336 
1834.Julho.ll - Porto. 
Conta da cal comprada para as obras do adro da nova matriz de Valongo. 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 217f.. 

«Conta da cal, que mandei para as obras da Igreja de Vallongo, a saber -
Por 10 saccos de cal, digo dez sacos a 800 reis cada sacco importa 
metal 8$000 
e por carreto da dita $800 

Somma 8$800 

Recebi a conta acima. Porto 11 de Julho de 1834 = Jozé Vieira da Rocha//» 

http://1834.Julho.ll


Documento n°337 
1834.Junho.12-Valongo. 
Conta da pedra comprada para as obras do adro. . 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 217L 

«1834 = Manoel Bota da Freguezia de Fanzeres, capataz dos carreteiros, que 
conduzem os carros de pedra para a obra da Igreja temos mettido para a dita obra des 
o dia 31 de Junho ate 12 de Julho, cento oitenta e hum carros, a cento e 
cincoenta 27$150 
Manoel Bota//». 

http://1834.Junho.12


Documento n°338 
1834.Julho.29 - Valongo. 
Conta da pedra comprada para as obras de beneficiação do adro. 
A.D.P., Real Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 218L 

«Eu Manoel Bota da Freguezia de Fanzeres Capataz dos carros, que conduzem a pedra 
para a obra da Igreja de Vallongo, tenho mettido para o que pertendem a Folha de 14 
de Junho ate 26 do mesmo 1834 = trezentos e dous carros, a cento e cincoenta 
s ã o 45$300 

Vallongo 29 de Julho de 1834 = Manoel Bota». 
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Documento n 339 
1834.Julho.30 - Porto. 
Conta da cal utilizada nas obras do adro. 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 218L 

«Conta da cal, que mandei para as obras da Igreja Vallongo, a saber 
Por 10 sacos a 800 cada saco, importa 8 $ 0 0 0 

E por carreto da dita ^22 . 
Importa toda a conta Metal 8$800 
Recebi a conta acima. Porto 30 de Julho de 1934 = Joze Vieira da Rocha//». 

http://1834.Julho.30


Documento n°340 
1834.Agosto.09 - Valongo. 
Conta da pedra utilizada nas obras do adro. 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 219L 

«Eu Manoel Bota da freguezia de Fanzeres, capataz dos carros, que conduzem a pedra 
para a obra da Igreja de Vallongo, tendo mettido a quantia de setenta e nove carros, a 
preço de 150, são =11$850. Vallongo 9 d'Agosto de 1834 = Manoel Bota». 
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Documento n°341 
1834.Agosto.09 - Valongo. 
Conta do mestre ferreiro José Marques Nunes. 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 219f. 

«Rol da obra da Igreja. 
Primeiramente huma enxada calçada $ 2 4 0 

De hum marrão fundido, e accrescentado 1$000 
De hum martello de orelhas, novo $ 3 0 0 

De ferragem para hum balde *1°" 
De huma pança accrescentada $550 
De três albioens temperados $0 9" 
De três fouces temperadas $060_ 

Continua 2$420 

(219v.)Vem somando o Rol do Ferreiro retro 2$420 
De 4 bocas de marroens compostas $240 
De aguçadouras de picões £§9Ji 

Somma 3$460 

Vallongo 9 d'Agosto de 1834 = Joze Marques Nunes=». 

http://1834.Agosto.09


Documento n°342 
1834.Agosto.23 - Valongo. 
Compra da pedra para as obras de beneficiação do adro.. 
A.D.P., Real Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 220L 

«Eu Manoel Bota da freguezia de Fanzeres, capataz dos carros, que conduzem a pedra 
para a obra da Igreja de Vallongo tendo mettido noventa e oito carros a preço de cento 
e cincoenta reis são quatoreze mil e sete centos são 14$700. 
Vallongo 23 d'Agosto de 1834 = Manoel Bota//». 

http://1834.Agosto.23


Documento n°343 
1834.Agosto.24 - Porto. 
Cópia da portaria que determina a interrupção das obras do adro. 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 252v.. 

«Registo da Portaria que manda suster a obra do adro da Igreja Matriz de Vallongo, 
visto acharem-se exhaustos os fundos destinados a mesma-
Portaria 
O Administrador da Real Casa Pia expedirá as convenientes ordens para suster a obra 
do adro da Igreja Matriz de Vallongo, visto acharem-se exhaustos os fundos destinados 
para a mesma, e não podem aplicar-se para a dita obra os que tem diverso destino 
sem auctorisação da Prefeitura, a quem compete tudo quanto diz respeito a obras 
publicas. Porto 24 dAgosto de 1834 = Machado//. 
Está conforme a original junta aos Documentos supra registados. Contadoria da Real 
Casa Pia, era ut supra. 

(assinatura) 
O Contador Carneiro Borges». 
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Documento n°344 
1834.Agosto.27 - Valongo. 
Despesa com a reparação do carro que transportava as pedras para o adro da nova 
igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 22lf.. 

«Eu Manoel Bota da freguezia de Fanzeres acha-se em meu poder hum carro 
pertencente as obras da Igreja de Vallongo, o qual concertei por ordem do Apontador 
Antonio Pinheiro de Souza, o qual pouco antes da sua morte me tinha mandado fazer 
o dito concerto, que importou em três mil, quinhentos e sessenta reis; e por saber 
mal escrever, pedi a Joze Alvez d'Oliveira Queiroz, que este por mim fizesse, o qual 
asignei. Somma 3$560 -
Vallongo 27 d'Agosto de 1834 = Manoel Bota». 

http://1834.Agosto.27


Documento n°345 
1834.Agosto.28 - Valongo. 
Pagamento ao mestre ferreiro José Marques Nunes. 
A.D.P., Real Casa Pia do Porto, livro n°3, fis. 220v.-221f.. 

«Conta da ferramenta, que se concertou para a Igreja de Vallongo, pertencente á Folha 
que findou em 23 d'Agosto (221f.) d'Agosto de 1834-
De hum martello grande calçado $480 
3 mezas de martellos concertadas $270 
Huma pança composta $100 
Por 105 picões aguçados a 10 reis 1$050 
28 d'Agosto de 1834 Somma 1$900 
Jozé Marques Nunes//». 

http://1834.Agosto.28


Documento n°346 
1834.Outubro.01 - Porto. 
Carta do padre e mais moradores de Valongo, pedindo a continuação das obras de 
beneficiação do adro da nova igreja matriz. 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, fis. 252v. - 253v.. 

«Illustrissimo Senhor Provedor - Dizem o Parocho, Juiz da Cruz, e Eleitos da 
Freguezia e Logar de Sam Mamede de Vallongo, que ha tempos se acha a obra da 
Igreja(253f.) Igreja do dito Logar parada por falta de dinheiro; porem como consta aos 
mesmos que já existe dinheiro no Cofre, com que pode continuar a dita obra, por isso 
recorrem a Vossa Senhoria, como Ministro Inspector da mesma, afim de mandar que 
ella continue, para o que = Pedem a Vossa Senhoria se digne attender aos 
Supplicantes, mandando o que julgar digo o que melhor julgar em attenção ao 
exposto = E receberão mercê = O Parocho Manoel Alvares d'Oliveira = Ventura 
Gonçalves Valério, Juiz da digo Juiz da Igreja = Antonio da Fonseca e Silva Junior = 
Manoel Gonçalves Valente = Manoel Marques Caetano = João de Souza Pauperio -
Eleito = Manoel João da Cruz = Jozé de Souza Pauperio, Eleito// 

Portaria 
Informe os Senhores Administrador, e Contador. Porto primeiro de Outubro de mil 
oito centos trinta e quatro = Costa Lobo// 
Informação 
Illustrissimo Senhor - He verdade achar-se sustada desde vinte e quatro d'Agosto do 
corrente anno, por falta de dinheiro no respectivo Cofre, a obra do paredão divizorio 
do Adro e Passal da Igreja Matriz da Freguezia de Vallongo, que se andava construindo 
pela urgência, que do mesmo havia para se enterrarem no Adro os mortos, attenta a 
prohibição de se sepultarem na Igreja. E he outro sim verdade ter entrado algum 
dinheiro no mesmo Cofre depois d'aquella sustação e ter de entrar nos futuros mezes 
o proveniente das impozições applicadas para as obras da dita Igreja. Todavia, para 
melhor podermos cumprir as ordens de Vossa Senhoria, fomos no dia de hontem 
examinar pessoalmente o estado do dito paredão, que he o seguinte: = tem de 
grossura no seu alicerse hum por outro seis palmos = de comprimento de nascente a 
poente duzentos, e de altura hum por outro na mesma extenção seis palmos = De 
norte a sul, do lado do (253v.) do nascente tem de comprimento quarenta palmos, e 
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de altura hum por outro quatro ditos = E de norte a sul do lado do poente tem de 
comprimento vinte e oito palmos, e de altura doze ditos, achando-se ja ao nivel do 
Adro velho, pois que o mesmo paredão foi principiado em frente deste, nas distancias 
marcadas de norte a sul, em terreno do Passal da mesma Igreja, afim de dar maior 
capacidade ao logar destinado para as sepulturas. A continuação e conclusão da obra he 
absolutamente necessária para servir de reparo tanto ao Adro, como ao Passal, e por 
isso parece justo o requerimento dos Supplicantes. He o que podemos informar a 
Vossa Senhoria, que mandará o que for servido. Porto e Contadoria da Real Casa Pia, 
três de Outubro de mil oito centos trinta e quatro = Antonio Joaquim Xavier Pacheco, 
Administrador = Jozé Justino Pereira Carneiro Borges, Contador. 
Portaria 
Em vista da informação continue a Obra do paredão do Adro: Porto quatro de Outubro 
de mil oito centos trinta e quatro = Costa Lobo// 
Está conforme ao original Requerimento informação e Portarias, que se achão juntos 
aos Documentos acima registados, respectivos á mesma obra. Porto e Contadoria da 
Real Casa Pia, era ut supra. 

(assinatura) 
O Contador Carneiro Borges». 



Documento n°347 
1835.Março.20 - Valongo - Porto. 
Requerimentos e legislação concernentes às obras de acrescentamento da sacristia 
do lado do nascente da nova igreja matriz de Valongo. 
A.D.P., Real Casa Pia do Porto, livro n°3, fis. 253v.-258f.. 

«Illustrissimo Senhor Provedor, Superintendente = Dizem o Parocho, Juis da Cruz, e 
Eleitos da freguezia de Vallongo, que achando-se o paredão, que divide o Adro da Igreja 
do passal, quasi a ponto digo quasi a pôr-se nos termos de se lhe fazer o parapeito, 
observão os Supplicantes, que, em quanto se não mettem os entulhos necessários 
para nivellar o dito adro, será melhor tratar de fazer a casa que está começada por de 
traz da sacristia da parte do nascente; porque deste modo se dá occasião, a que João de 
Souza Pauperio, Manoel Ribeiro da Silva, e Antonio Alves do Valle conduzão gratis os 
entulhos das suas obras, que brevemente vão abrir/ pois assim o promettem/ o que 
he de summa utilidade para depois melhor se poder conduzir a pedra ao parapeito 
sem precisão de guindaste. Como pois julgão os Supplicantes resultar utilidade desta 
determinação; por isso = Pedem a Vossa Senhoria se digne assim o mandar em 
attenção ao exposto = E receberão mercê = O Parocho Manoel Alvares d'Oliveira = 
Ventura Gonçalves Valeiro Juiz da Igreja = Antonio da Fonseca e Silva Junior Eleito = 
Manoel Marques Caetano, Eleito = Bernardo Martins da Nova Eleito = Manoel 
Gonçalves Valente, dito = Antonio Alves do Valle = João de Souza Pauperio, dito = Jozé 
de Souza Pauperio, Eleito = Antonio Alves de Oliveira, dito. 
Portaria 
Informem os Senhores Administrador e Contador. Porto 18 de Março de 1835 = 

Costa Lobo// 
Infor(254v.) Informação 
Illustrissimo Senhor Provedor, e Superintendente = Hé verdade achar-se o paredão 
divisório do adro e pasal da Igreja e freguezia de São Mamede de Vallongo nos termos 
de se lhe fazer o parapeito, pois que tem já a necessária altura; e supposto o mesmo 
parapeito se torne bastante indispensável, não só para evitar alguma desgraça, mas 
também para conservação do dito paredão, que os rapazes principião a demolir, 
tirando-lhe algumas pedras mais pequenas, e deitando-as ao passal/ que lhe fica 
inferior/ por não ser capiado o mesmo paredão, nem o dever ser, fazendo-se-lhe o 
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parapeito; he outro sim verdade que, em quanto se não entulhar o grande vacuo, que 
existe entre o novo paredão e o antigo adro, se não pode fazer o mesmo parapeito 
com a comodidade e vantagem, que se devem esperar da sua construção, quando 
nivellado o mesmo vácuo á superficie do dito paredão; podendo então os carros 
conduzir a pedra até a obra, e assentar-se a mesma, sem o auxilio de guindaste, como 
allegão os Supplicantes- E porque duas das obras dos Supplicantes já andão abertas, e 
estes brevemente farão para alhi conduzir os entulhos das mesmas obras, pela sua 
proximidade, e a obra do terceiro Supplicante se não demorará muito, parece estar 
nas circunstancias de se attender aos Supplicantes, mandando-se acabar a casa 
indicada; = por ser conforme ao risco, e ficar em simetria com a Sacristia, que se acha 
da parte do poente; = por haver já alguma pedra de esquadria para a mesma casa; = 
por se vedar a servidão exterior de huma porta, da Capella mór, que se acha vadiavel; 
= por haver quem mais a tempo estorve os rapazes de demolirem (255f.) demolirem 
o novo paredão / em quanto não tem o parapeito/ pela proximidade que há da caza 
indicada ao mesmo paredão; = por dar logar ao nivellamento do referido vacuo; = e 
finalmente por que da sua conclusão depende a melhor commodidade das 
Irmandades, e Confrarias e seus aprestes, e do Reverendo Parocho e mais 
Ecclesiasticos nos dias Festivos, attenta a capacidade da actual Sacristã; pois que a que 
tem de servir para o futuro, da parte do poente, acha-se por encaixilhar, envidraçar, 
solhar, estucar, e caiar, e não tem portas interiores ainda, e demanda não pequena 
despeza para seu final acabamento. Sendo de notar que esta mesma Sacristia da parte 
do poente já foi accrescentada outro tanto, como o deve ser a Sacristia da parte do 
nascente, com a conclusão da casa começada que lhe fica pela parte de traz do lado do 
sul, e que faz o objecto da supplica retro. He o que podemos informar a Vossa 
Senhoria, depois de termos examinado occularmente o estado do referido. Vossa 
Senhoria porem mandara o que for servido. Porto e Contadoria da Real Casa Pia 20 de 
Março de 1835 = Antonio Joaquim Xavier Pacheco, Administrador = Jozé Justino 
Pereira Carneiro Borges, Contador// 
Requerimento à Prefeitura 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor = (n°1307) = Dizem o Parocho, Juis da Crus, e 
Elleitos da Freguezia de São Mamede de Vallongo, que tendo requerido ao 
Meritissimo Provedor do Concelho do Porto, e Superintendente interino da Real Casa 
Pia, e Commissões annexas, a conclusão de huma pequena obra na Igreja matriz da 
mesma Freguesia/ em quanto se não podem fazer commodamente outras 
igualmente (255v.) igualmente necessárias, e que demandão maiores despezas/: 
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mandou o mesmo Senhor informar aos Administrador e Contador da sobredita Real 
Casa Pia, e com a informação destes remetteo o requerimento dos Supplicantes a esta 
Prefeitura, para nella se deferir. O objecto, Excellentissimo Senhor, parece de justiça, 
e como tal estar nas circunstancias de ser deferido como os supplicantes pedem, e 
pertendem; o que os mesmos, e mais Parochianos verão com extrema satisfação, não 
só por ser o adiantamento e conclusão desta e mais obras da sobredita Igreja por elles 
desejado, mas também por ver que se consome nas referidas obras de Igreja o 
producto das Imposições, applicado privativamente para as obras da mesma Igreja: 
por estes motivos pois reverentemente recorrem, e = Pedem a Vossa Excellencia a 
graça de lhes conceder licença para que se acabe quanto antes a referida obra, attentos 
as razões expostas no seu requerimento ao dito Meritissimo Provedor do Concelho e 
Superintendente da Real Casa Pia e Commissões annexas, que agora se acha affecto a 
Vossa Excellencia, como lhes consta = E receberão mercê = O Parocho Manoel Alvares 
d'Oliveira = Ventura Gonçalves Valeiro, Juiz da Cruz = Antonio Alves do Valle, Eleito = 
Bernardo Martins da Nova, eleito = Manoel Gonçalves Valente, Eleito = Manoel 
Marques Caetano, Eleito = Antonio da Fonseca e Silva, Eleito = Jozé de Souza 
Pauperio, Eleito= 
Portaria 
Estão expedidas as convenientes ordens ao Provedor do Concelho do Porto, 
interinamente encarregado da Inspecção da Casa Pia, para fazer continuar as obras 
mencionadas, e formahiadas as competentes folhas, serem remettidas a esta 
Prefeitura. Porto 30 d'Abril de 1835 = Com a rubrica de (256f.) de Sua Excellencia, o 
Senhor Prefeito». 



Documento n°348 
1835.Abril.30 - Porto. 
Copia do oficio que determina a continuação das obras de beneficiação da nova 
igreja matriz de Valongo 
A.D.P., Real Casa Pia. livro n°.3, fl.258f.. 

«Prefeitura do Douro = Illustrissimo Senhor - Havendo requerido o Parocho Juiz da 
Cruz, e Eleitos da Freguezia de São Mamede de Vallongo a continuação das obras da 
Igreja pelo rendimento destinado ás mesmas obras, sobre que Vossa Senhoria 
informou em Officio N°35 do Io de Dezembro passado, Sua Excellencia julga que as 
ditas obras devem continuar á proporção do rendimento do imposto especial para 
ellas, preferindo as mais necessárias e úteis; mandando Vossa Senhioria formalisar as 
respectivas folhas, e remettendo-as a esta Prefeitura para serem processadas afim de 
serem depois satisfeitas. Nesta data, e nesta conformidade se desferio hoje aos 
Requerentes. Deos guarde a Vossa Senhoria - Secretaria da Prefeitura no Porto 30 de 
Abril de 1835 = Illustrissimo Senhor Antonio Jozé da Costa Lobo = Antonio Luiz 
d'Abreu, Secretario Geral // Está conforme - Joaquim Jozé de Souza Reis, Escrivão de 
Provedoria do Concelho//». 

http://1835.Abril.30


Documento n°349 
1835.Maio.23 - Porto. 
Inicio das obras de acrescento da sacristia do lado do nascente. 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, fl.229f.,v.. 

«Registo da Folha de Despeza com o accrescentamento da Sacristia da parte do 
nascente da Igreja Matriz de Vallongo, a que se procedeo em virtude dos Documentos 
registados a folha 253 verso e seguintes deste mesmo Livro. 
Folha n°l 
Portaria = Lançada. Pague-se pelo cofre respectivo deste imposto. Porto 23 de Maio de 
1835 = Visconde de S. Gil=// 
Folha para pagamento dos jornaes e aprestos da obra do accrescentamento da Sacristia 
da parte do nascente da Igreja de Vallongo, que teve principio em 11 de Maio e findou 
em 23 do mesmo de 1835, debaixo da Inspecção do Illustrissimo Senhor Antonio Jozé 
da Costa Lobo, Lente de Mattematica na Real Academia da Marinha e Commercio da 
Cidade do Porto, Provedor do Concelho da mesma Cidade, e nella Superintendente da 
Real Casa Pia e suas Commissões an (229v.) Comissões annexas-». 

http://1835.Maio.23


Documento n°350 
1835.Julho.18 - Águas Santas. 
Compra de pedra de esquadria ao mestre montante Bento Ferreira. 
A.D.P., Real Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 234f.,v.. 

«Vendi para a obra da Sacristia da Igreja (234v.) Igreja de Vallongo na presente Feria, 
oito carros de pedra de esquadria postos na mesma obra, a preço cada hum de mil 
trezentos e trinta e cinco reis, importão em dez mil e seis centos e oitenta reis, cuja 
quantia recebi do actual Apontador da mesma Obra, e para constar passei o presente, 
que assignei. Agoas Santas 17 de Julho de 1835 = Bento Ferreira, Montante-». 

http://1835.Julho.18


Documento n°351 
1835.Julho.31 - Porto. 
Requerimento do pároco e mais moradores de Valongo para se proceder à reparação 
e canalização da fonte da igreja e respectivas Portarias. 
A.D.P., Real Casa Pia do Porto, livro n°3, fis. 259f.-260f.. 

«Illustrissimo Senhor Provedor e Inspector Interino = Dizem o Parocho, Juiz da Cruz 
e Eleitos da Freguezia de S. Mamede de Vallongo, que achando-se arruinado o 
aqueducto da Fonte próxima á Igreja da mesma Freguezia/ da qual foi sempre 
extrahida a agoa necessária para o uso dos Baptismos, e mais Sacramentos da Igreja/ 
vão e mandão por ella a outra Fonte mais remota com o gravissimo digo com grave 
prejuiso e incomodo dos Supplicantes e dos vizinhos; pois que estando a mesma fonte 
no seu devido auge e perfeição se podem se utilizar da mesma e bem assim os 
viandantes; por quanto a sobredito fonte fica á beira da estrada, e em frente da Igreja. 
E porque no Cofre da Impozição applicada para as obras de estrada que vai desta 
cidade para Ponte Ferreira ha fundos mais que sobejos para o concerto do mesmo 
aqueducto, e ate para o construir de pedra no sitio em que he trilhado pela Rua da 
Igreja, por isso recorrem, e = Pedem a Vossa Senhoria se digne mandar que o mesmo 
aqueducto seja concertado, e até feito de pedra, onde for necessário para ficar 
permanente, visto haver dinheiro (259v.) dinheiro no respectivo cofre mais que 
sobejo para o dito concerto - E Recebera Mercê. O Parocho Manoel Alvares de Oliveira 
= Juiz da Cruz, Casimiro Antonio de Lima = Jozé de Souza Pauperio, Eleito = Antonio 
da Fonseca e Silva Junior, Eleito = Ventura Gonçalves Valério, Eleito = Antonio Alves 
do Valle, Eleito = Manoel Marques Caetano, Eleito = 
Ia. Portaria 
Informe o Contador da Casa Pia. Porto 31 de Julho de 1835 = Xavier, Provedor 

Interino// 
Informação 
Illustrissimo Senhor Provedor, e Inspector Interino = Em cumprimento da 
veneranda Portaria de Vossa Senhoria na supplica retro do Reverendo Parocho, Juiz da 
Cruz, e Eleitos da Igreja Matriz da Freguezia de S. Mamede de Vallongo, fui examinar 
occularmente o estado, em que se acha a fonte mencionada na mesma supplica, e 
achei ser verdade o que os supplicantes allegão; e por isso parece-me deferivel seu 
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requerimento, não só porque do concerto do aqueducto da dita fonte, que em parte 
deve/ser feito de pedra broqueada, resulta utilidade publica, mas também porque ha 
dinheiro no cofre da Estrada que vai desta cidade ate Ponte Ferreira, mais que sobejo 
para o mesmo concerto e encanamento de pedra, devendo depois de çoncluido este 
proceder-se ao concerto e reparo da mesma Estrada, que muito o necessita. Vossa 
Senhoria porem mandara o que for servido, e achar mais justo. Deos guarde a Vossa 
Senhoria. Porto e Contadoria da Real Casa Pia 10 d'Agosto de 1835 = Jozé Justino 
Pereira Carneiro Borges (260f.) Borges Contador da Real Casa Pia e Comissões annexas. 

2a. Portaria 
Deferido em virtude da informação. Porto 11 d'Agosto de 1835. Xavier, Provedor 
Interino// 
Está conforme ao original no archivo desta Contadoria da Real Casa Pia do Porto. Era ut 
supra. 

(assinatura) 
O Contador Carneiro Borges». 
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Documento n°352 
1835.Agosto.13-Valongo. 
Conta do mestre carpinteiro António Gonçalves de Azevedo respeitante à execução 
de uma porta para a sacristia. 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, fis. 236v.-237f.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo para huma porta para a Sacristia, o seguinte = 
Por sete taboas de pinho de solho a 110 $770 
Por quatro ditas de forro a 065 $260 
Duas dobradiças a 9 0 $1 8 0 

Dous centos de pregos taboares a 110 $220 
Huma trinqueta para a dita porta a $360 
Somma mil sete centos e noventa 1$790 
segue cuja (237f.) cuja quantia recebi do actual Apontador da mesma obra, e para 
constar lhe passei o presente que assigno. Vallongo 13 d'Agosto de 1835 = Antonio 
Gonçalves d'Azevedo//». 
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Documento n° 353 
1835. Agosto. 29 - Porto. 
Conta do mestre ferreiro José Marques Nunes. 
A.D.P., Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 238L 

«Rol da Ferramente para a obra da sacristia da Igreja de Vallongo: 
Por 21 chumbadouros, que vendi para as vidraças da Sacristia da Igreja de 
Vallongo, que pezarão 7 arráteis a preço de 80 reis cada 
arrátel Somma 5 6 0 

De aguçar 99 picoens, a preço de 10 reis cada hum 
Somma 1$550 

Recebi a conta acima do actual Apontador. Hoje 29 d'Agosto de 1385 = Jozé Marques 
Nunes 

(assinatura) 
Está conforme. Carneiro Borges». 
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Documento n° 354 
1835.Setembro.12 - Porto. 
Conta do mestre ferreiro José António de Oliveira Rosário referente à venda de três 
grades para os vãos da sacristia. 
A.D.P., Real Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 239L 

«A Commissão das Obras da Igreja de Vallongo. Deve a Jozé Antonio d'Oliveira Rozario. 
Por Ferro, e feitio de três grades de vergalhão quadrado para as friestas 
da Sacristia da mesma Igreja, que pezarão (?) a preço de 45 
r e i s Somma metal 40$140 
Porto 12 de Setembro de 1835 = Joze Antonio de Oliveira Rozario//». 
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Documento n° 355 
1835.Outubro.09 - Cabeda. 
Compra da telhas para se proceder à cobertura da sacristia. 
A.D.P., Real Casa Pia do Porto, livro n°3, fl. 240v.. 

«Vendi para a obra da Igreja de Vallongo na presente Feria seis moios de telha para 
retelhar a Sacristia da parte do Poente, a preço cada moio de nove centos reis, que 
importão em cinco mil e quatro centos reis: cuja quantia recebi do actual Apontador da 
mesma obra. E para constar passei o presente que assigno. Cabeda 9 de Outubro de 
1835 = São totais 5$400 = Francisco Loureiro = 5$400. 

(assinatura) 
Está conforme 
Carneiro Borges». 
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Documento n° 356 
1835.Dezembro.04 - Valongo. 
Compra de lages para as obras da sacristia. 
A.D.P., Casa Pia, livro n°3, fl. 244v.. 

«Digo eu Bento Ferreira da Freguezia d'Agoas Santas, que vendi cinco braças de pro 
digo braças de lageado para a Sacristia da Igreja de Vallongo na presente Feria, a preço 
cada braça de cinco mil reis; cuja quantia recebi do actual Apontador da mesma obra; e 
por assim ser verdade lhe passei o presente, que assigno = Vallongo 4 de Dezembro 
de 1835 = São metal 25$000 = Bento Ferreira, Montante. 

(assinatura) 

Está conforme 
Carneiro Borges». 
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Est. 1. Igreja Matriz de Valongo - vista geral. 

Est. 2. Igreja Matriz de Valongo - fachada. 
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Est. 3. Igreja Matriz de Valongo - portal da entrada. 

Est. 4. Igreja Matriz de Valongo - vãos da fachada. 499 



Est. 5. Igreja Matriz de Valongo - registo superior e cimalha da fachada. 

Est. 6. Igreja Matriz de Valongo - alçado lateral. 



Est. 7. Igreja Matriz de Valongo - exterior da capela-mor. 

Est. 8. Igreja Matriz de Valongo- exterior da sacristia. 
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Est. 9. Igreja Matriz de Valongo - pormenor de uma janela. 

Est. 10. Igreja Matriz de Valongo - pormenor da consola. 
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Est. 11. Igreja Matriz de Valongo - coro alto, visto da capela-mor. 

Est. 12. Igreja Matriz de Valongo - porta de ferro do baptistério. 
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Est. 13. Igreja Matriz de Valongo - pia de água benta. 

Est. 14. Igreja Matriz de Valongo - pia baptismal e pintura do baptistério. 
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Est. 15. Igreja Matriz de Valongo - altar do Sagrado Coração de Jesus 
(lado do Evangelho) 

Est. 16. Igreja Matriz de Valongo - altar de Nossa Senhora da Conceição 
(lado do Evangelho) 



Est. 17. Igreja Matriz de Valongo - altar de S. João Baptista 
(lado do Evangelho) 

Est. 18. Igreja Matriz de Valongo - altar de Jesus Cristo Crucificado 
(lado da Epístola) 
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Est. 19. Igreja Matriz de Valongo - altar de Nossa Senhora do Rosário 
(lado da Epístola) 

Est. 20. Igreja Matriz de Valongo - altar de Santo António 
(lado da Epístola) 
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Est. 21. Igreja Matriz de Valongo - altar de Nossa Senhora de Fátima 
(lado da Epístola) 

Est. 22. Igreja Matriz de Valongo - painel do antigo altar do Santíssimo 
Sacramento 508 
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Est. 23. Igreja Matriz de Valongo - painel do antigo altar das Almas. 

Est. 24. Igreja Matriz de Valongo - painel do altar de S. João Baptista. 
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Est. 25. Igreja Matriz de Valongo - painel do altar de Jesus Cristo Crucificado. 

Est. 26. Igreja Matriz de Valongo - painel do altar de Nossa Senhora do Rosário 
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Est. 27. Igreja Matriz de Valongo - painel do altar de Santo António 

Est. 28. Igreja Matriz de Valongo - púlpito. 
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Est. 29. Igreja Matriz de Valongo - interior da igreja e capela-mor. 

Est. 30. Igreja Matriz de Valongo - arco triunfal e abóbada da capela-mor. 
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Est. 31. Igreja Matriz de Valongo - altar-mor. 

Est. 32. Igreja Matriz de Valongo - arcaz da sacristia. 
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Est. 33. Igreja Matriz de Valongo - lavavo da sacristia. 
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