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Apresentação 

 

Este volume encontra-se dividido em três grupos. No primeiro, encontram-se todas 

as fontes manuscritas, no segundo as imagens e os mapas, e no terceiro os quadros. 

Os documentos encontram-se ordenados cronologicamente. Cada um deles é 

identificado por um número, a data em que foram redigidos, uma frase explicativa do 

assunto a que dizem respeito, e o arquivo onde se encontram com a respectiva cota. 

Alguns documentos não têm uma data específica; no entanto, a leitura do texto 

permitiu-nos concluir a que período de tempo pertenciam.  

Não havendo normas unanimemente aceites para a transcrição de documentos, 

procurámos reproduzi-los de modo a que a sua leitura fosse clara. Seguimos a seguinte 

metodologia: as abreviaturas foram desdobradas; as maiúsculas seguiram o uso actual; a 

numeração dos fólios é indicada entre parêntesis rectos; a parte do documento que não é 

transcrita, encontra-se indicada por três pontos; a sinalética [sic] indica um erro do 

escrivão.  

As principais fontes transcritas que dizem respeito às habitações são: autos de 

vedoria; roteiros do séc. XVI e XVIII; autos de venda; contratos de renovação de casas; 

tomos da décima; livros da fazenda; documento de partilhas; autos de vistorias; pedidos 

de licenciamento. 

Destes documentos, aqueles que nos forneceram mais dados foram os autos de 

vedoria, uma vez que neles as casas encontram-se descritas. No entanto, nem sempre a 

esta é exaustiva, e o número de documentos é insuficiente. Os autos de vedoria faziam 

parte de dois tipos de contratos: fateusim, ou de vidas. Se estes últimos tinham que ser 

renovados periodicamente, sendo então efectuado um novo auto de vedoria, os prazos 

fateusim eram perpétuos, não carecendo de uma renovação dos contratos. Tendo a 

maioria das casas da Rua dos Cónegos prazos fateusim, efectuados no século XVI, os 

autos de vedoria destas casas são desse século. Assim, algumas das que foram erguidas 

no século XVIII, não dispõem de autos de vedoria que nos transmitam informações 

sobre as mesmas.  

Com o intuito de conhecermos os moradores, consultámos vários documentos, dos 

quais se destacam: livros da décima; roteiros; inquirições «de genere».  

Destas fontes, as que mais dados nos forneceram foram os vários tomos sobre o 

imposto da décima. Instituído por decreto de 5 de Setembro de 1641, este imposto 
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destinava-se a fazer face às despesas consequentes da Guerra da Restauração. Consistia 

no pagamento de uma taxa de 10% sobre «todas as fazendas»1. Ao longo de setecentos, 

o imposto foi sofrendo alterações, sendo substituído diversas vezes pelo tributo dos 

4,5%, a «décima reduzida», até ser definitivamente restabelecido com o marquês de 

Pombal em 17622. O imposto não era exigido nos seguintes casos: a clérigos3, órfãos, 

pobres ou pedintes; quando as casas se encontravam fechadas, arruinadas ou 

desabitadas; juros «que se pagam às Misericórdias, Hospitaes, Albergarias e mais 

rendas applicadas ao sustento dos podres»4.  

Os pagamentos ficaram registados nos Livros da décima da Cidade. Os que 

consultámos correspondem aos seguintes anos: 1698, de 1701 a 1719, 1723, e de 1726 a 

17315. Para o ano de 1804, compulsámos o Livro da décima do novo imposto. Estes 

livros estão organizados por ruas, às quais correspondem determinados moradores, e 

respectivas casas, seus foreiros, proprietários e montante a pagar. Em cada livro, o 

registo dos contribuintes geralmente estava ordenado segundo a ordem seguinte: 

primeiro são referidos os moradores das casas do lado poente, começando a descrição 

de norte para sul, seguindo-se os do lado nascente, também mencionados segundo a 

mesma ordem de norte para sul. Esta ordenação que nos permite perceber a sequência 

das várias casas, nem sempre era respeitada. Enquanto em alguns livros, a referência a 

um determinado morador é seguida pela do vizinho que habita a casa situada a sul, 

noutros livros há nomes de moradores que estão fora de ordem. Também deparámo-nos 

com tomos onde o nome dos clérigos, ou o nome dos foreiros não são referidos.  

Os tomos da décima, quando pretendem indicar que determinado indivíduo era o 

morador, e também o foreiro, usam a expressão «cazas proprias» - por exemplo: «Simão 

da Costa pobre em cazas proprias»6. Outra expressão que nos surge, «cazas do», não é 

tão óbvia quanto às conclusões que se podem obter. Nestes casos, comparando com os 

anos anteriores, ou recorrendo a outras fontes, compreendemos que o nome referido é o 

do morador, que também é o foreiro - como em: «Cazas do reverendo arcidiago da 

                                                 
1 MARQUES, José A. M.; TAVARES, Alberico – Ritmos de Construção Civil no Porto do Século XVIII 
(1698-1789). Revista de História. Porto. Vol.III (1980), p. 41. 
2 HESPANHA, António Manuel – A Fazenda. In MATTOSO, José, dir. - História de Portugal. [s.l.]: 
Círculo de Leitores, Lda.e Autores, 1993. Vol. IV. ISBN 972-42-0715-3. p. 235-236. 
3 IDEM, Ibidem, p. 218. 
4  MARQUES, José A. M.; TAVARES, Alberico – Ob. cit., p. 42. 
5 No A.H.M.P. encontra-se uma segunda série de tomos. Neles, não constam referências à Rua dos 
Cónegos, pois faltam as informações sobre a freguesia da Sé. 
6 A.H.M.P, Lançamento da décima da cidade, n.º 1414, fl. 13, vd. doc. 23 no Apêndice. 
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Regoa»7 - ou, pelo contrário, o nome é do foreiro, e não do morador. Em alguns tomos, 

só é referido o nome do morador, não sendo clara qual a casa onde residia.  

Outro documento que se tornou indispensável na nossa pesquisa foi o Roteiro de 

prazos do Cabido. Trata-se de um tomo escrito na segunda metade do século XVIII, 

onde estão indicadas todas as casas pertencentes ao Cabido, na cidade, e na Rua dos 

Cónegos. Em cada uma dessas casas foram registados, aquando da elaboração do tomo, 

todos os foreiros e suas relações de parentesco, desde o século XVI até à segunda 

metade de setecentos. Posteriormente – até ao início do século XX –, foram sendo 

apontados os foreiros mais recentes. Este documento muitas vezes não nos fornece 

qualquer informação cronológica sobre os foreiros, e raramente nos informa se estes 

eram também os moradores. Anterior, o Livro intitulado tombo das casas…, escrito na 

segunda metade do século XVI, com acrescentos posteriores, tem dados que 

complementam os do roteiro. 

Na segunda parte deste apêndice, encontram-se as várias imagens usadas ao longo 

do nosso trabalho. Estas foram retiradas de livros impressos, ou tratam-se de imagens 

fornecidas por várias entidades, ou são fotografias de nossa autoria. Cada imagem tem 

identificada a sua origem. Também se encontram nesta segunda parte os mapas onde 

assinalámos, os moradores em 1698, 1731 e 1804, os proprietários dos lotes, e as 

personalidades que se destacaram no meio político e eclesiástico. 

A terceira parte do apêndice é constituída pelos seguintes quadros: quadros da 

fazenda; quadros da décima; quadro do Livro da décima do novo imposto; quadro do 

aboletamento; quadros dos foreiros e moradores, e quadros dos documentos das casas. 

Contendo informações recolhidas em várias fontes, estes quadros foram preciosos 

auxiliares na concretização da dissertação.  

Todos os quadros foram feitos a partir de documentos que transcrevemos, e que se 

encontram na primeira parte deste volume, excepto os quadros da fazenda. Uma vez que 

o número de livros da fazenda era elevado, e as variações dos dados de ano para ano 

eram muito reduzidas, optámos apenas pela construção dos quadros, sem 

transcrevermos os documentos originais – excepção feita ao último tomo, já que a 

quantidade de dados nele escritos justificava a sua trasladação. 

Os livros da fazenda, um conjunto de tomos onde se registaram os rendimentos do 

Cabido, possibilitaram o conhecimento de todos os foreiros, entre os anos de 1690 e 

                                                 
7 A.H.M.P, Lançamento da décima da cidade, n.º 4545, fl. 8, vd. doc. 51 no Apêndice. 
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1803 (com actualizações posteriores)8, completando os dados que os livros da décima, o 

roteiro e o tombo nos facultaram. Cada livro tem o seu início em Julho e termina em 

Junho do ano seguinte, excepto o tomo com a cota n.º 935 - Julho de 1773 a Junho de 

1782 -, o tomo com a cota n.º 936 – Julho de 1783 a Junho de 1803 -, e o tomo com a 

cota 938 – Julho de 1803 a Junho de 1913. Estes três tomos, uma vez que abarcam um 

período de vários anos cada um, têm escritas nas margens dos seus fólios informações 

sobre os foreiros, que foram sendo escritas com o intuito de os ir actualizando. O 

método de registo utilizado, faz com que sejam menos precisos do que os tomos dos 

anos anteriores. Por vezes também indicam se os foreiros eram moradores.  

Os quadros da décima, têm como base os tomos relativos a este imposto. Para 

facilitar a leitura dos dados que constam nestes tomos, e tendo em atenção os foreiros 

que estes indicam, ordenámos as casas de acordo com o Mapa das Casas. 

Seguem-se um conjunto de quadros onde recolhemos as informações respeitantes 

aos foreiros e moradores de cada casa. Neles se constata algumas disparidades de dados 

fornecidos pelas diversas fontes. 

Por último elaborámos quadros com informações, recolhidas em vários documentos, 

respeitantes às habitações. Estes documentos são, de uma maneira geral, desde os finais 

do século XVII, até inícios do XIX. No entanto não deixaram de ser mencionadas fontes 

anteriores ou posteriores àquele período quando a descrição que fazem das habitações é 

relevante para a compreensão da sua configuração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Faltam os tomos correspondentes aos anos seguintes: 1692/3, 1694/5, 1698/9, 1699/0, de 1715/6 a 
1723/4, 1747/8, de 1767/8 a 1769/0, 1771/2, e 1772/3. 
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1732, Dezembro, 12 

Compra das casas do reverendo Luis de Sousa de Carvalho pelo Dr. Domingos 

Barbosa (transcrição parcial) 
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A.D.P., Po-09º, 3ª série, n.º 31, fls. 7v.-8v………………………………………... 

 

Documento n.º 56 

(segunda metade do século XVIII) 

Índice das propriedades do Cabido na Rua de Redemunhos  

A.D.P., Roteiro de prazos do Cabido, n.º 5272, s/f……………………………….. 

 

Documento n.º 57 

(segunda metade do séc. XVIII, com actualizações posteriores) 

Roteiro das propriedades do Cabido na Rua de Redemoinhos 

A.D.P., Roteiro de prazos do Cabido, n.º 5272, fls. 10-82v………………………. 

 

Documento n.º 58 

1752, Abril, 30  

Inquirição «de genere» de Álvaro Barbosa de Albuquerque (transcrição parcial) 

A.D.P., Inquirições «de genere», maço 1640, K/26/4/4, CX 125, fls. 325-329v…. 

 

Documento n.º 59 

1763 

Décima dos Juros (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Lançamento da décima dos juros da freguesia da Sé, n.º 4549, fls. 

67v.- 212…………………………………………………………………………... 

 

Documento n.º 60 

1763, Maio, 17 

Prazo feito a Maria Angelica de Sousa (transcrição parcial) 

A.D.P., Cartório da Mitra, n.º 5382, fls. 180v.-184v……………………………… 

 

Documento n.º 61 

Sec. XVIII (anos sessenta) 

Foreiros da propriedade da Mitra na Rua de Redemunhos  

A.D.P., Cartório da Mitra, n.º 5422, fl. 137……………………………………….. 
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Documento n.º 62 

1770 

«Relação exacta, e individual dos bens, rendas, e erdades pertencentes à 

Excelentissima Mitra desta cidade, bispado do Porto» 

A.D.P., Cartório da Mitra, n.º 5419, fl. 17………………………………………… 

 

Documento n.º 63 

1774, Agosto, 5 

Auto de vedoria das casas de D. Mariana Angélica de Azevedo (transcrição 

parcial) 

A.D.P., Vedorias, n.º 504, fls. 30-35……………………………………………… 

 

Documento n.º 64 

1777, Fevereiro, 20 

Prazo feito a Vicente de Noronha Leme Cernache (transcrição parcial) 

A.D.P., Livro de prazos, n.º 5210, fls. 43-47 v……………………………………. 

 

Documento n.º 65 

1788, Abril, 16 

Pedido de demolição do Postigo das Mentiras (documento gentilmente cedido 

pelo Senhor Prof. Doutor Joaquim Jaime B. Ferreira-Alves)  

A.D.P., Po-04º, n.º 378, fls. 10v.-11v……………………………………………... 

 

Documento n.º 66 

1789, Julho, 27 

Prazo feito a D. Maria Escolástica Pereira de Araújo (transcrição parcial) 

A.D.P., Livro de prazos, n.º 604, fls. 8-12v……………………………………….. 

 

Documento n.º 67 

1793, Janeiro, 21 

Auto de posse da Capela de Nossa Senhora das Verdades (António Cruz fez 

referência a este documento em Vélho Burgo. Alguns Aspectos Figuras e Casos 

do Porto Antigo. Porto: Livraria Simões Lopes, 1953, p. 74) 
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A.H.M.P., Sentenças, L.º 14, fls. 87-88…………………………………………… 

 

Documento n.º 68 

1800, Janeiro, 3 

Venda das casas de Agostinho Alão de Morais a José Barbosa de Madureira 

A.D.P., Po-01º, 4ª série, n.º 504, fls. 1-4………………………………………….. 

 

Documento n.º 69 

1803 

Livro da Fazenda do Cabido 

A.D.P., n.º 938, fls. 1 e 437v.-448………………………………………………… 

 

Documento n.º 70 

1803, Abril, 26  

Testamento de Álvaro Barbosa de Albuquerque (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Regimento Geral dos Testamentos, L.º 9, fls. 262vº- 263…………….. 

 

Documento n.º 71 

1804 

Décima do novo imposto na freguesia da Sé 

A.H.M.P., Lançamento de três por cento, n.º 4612, fls. 64-67……………………. 

 

Documento n.º 72 

1807, Outubro, 30 

Formal de partilhas por falecimento de D. Anna de Noronha Leme Cernache 

(transcrição parcial; Artrur de Magalhães Basto faz referência a este documento 

em Sumário de antiguidades da mui nobre cidade do Porto recopiladas de velhas 

escrituras para recreação dos curiosos. Porto: Livraria Progredior, 1963, p. 79-

82). 

A.M.P., H. B.co 9º n.º 31, Formal de partilhas…, fls. 13v.-25v…………………... 

 

Documento n.º73 

1817, Julho, 12 
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Auto de vedoria da Casa das Colunas (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Vistorias e Obras Públicas n.º 2298-98, fls. 35v-36v………………….. 

 

Documento n.º 74 

1817, Setembro 

Auto de vistoria feito na Rua dos Cónegos (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Vistorias e Obras Públicas n.º 2298-98, fls. 19v-20…………………… 

 

Documento n.º 75 

1817, Setembro, 13 

Auto de vistoria feito na Rua dos Cónegos (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Vistorias e Obras Públicas n.º 2298-98, fls. 20v-21…………………… 

 

Documento n.º 76 

1818, Janeiro, 9 

Demolição de parte da Casa das Colunas (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Vistorias e Obras Públicas n.º 2298-98, fls. 34-34v…………………… 

 

Documento n.º 77 

1823, Março, 9  

Testamento de D. Ana Cláudia Barbosa de Albuquerque (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Regimento Geral dos Testamentos, n.º 387, fls. 118v.- 119v…………. 

 

Documento n.º 78 

1846, Agosto, 31 

História da Casa de Vandoma  

A.M.P., H. B.co 9º n.º 31, História da Casa de Vandoma, s/f…………………….. 

 

Documento n.º 79 

1855, Julho, 9 

Orçamentos referentes à demolição do Arco de Vandoma e de parte da Casa de 

Vandoma, e reparação desta última.  

A.H.M.P., Documentos Originais, n.º 5751, ano de 1855 n.º 8, s/f 
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Documento n.º 80 

1855, Agosto, 16 

Escritura efectuada entre a Câmara e António Perfeito Pereira Pinto Osório, e D. 

Antónia de Noronha Guedes Cardoso de Carvalho Leme Cernache, sobre a 

demolição do Arco de Vandoma e parte da Casa de Vandoma (transcrição 

parcial; o documento foi trasladado em parte por BASTO, Artur de Magalhães – 

Sumário de antiguidades da mui nobre cidade do Porto recopiladas de velhas 

escrituras para recreação dos curiosos. Porto: Livraria Progredior, 1963, p. 69-

71).  

A.H.M.P., Nota Própria, L.º 50, n.º 5150, fls. 42v.-44……………………………. 

 

Documento n.º 81 

1871, Julho, 20 

Pedido de licenciamento para a construção de uma cocheira no terreno de Manuel 

Cardoso Corte-Real (Manuel Luís Real faz referência a este documento em: 

Escavações arqueológicas no morro da Sé. Sep. do Boletim Cultural. Porto: 

Câmara Municipal do Porto. 2ª Série, Vol. 3/4, (1985/86), p. 16). 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º XLV, fl. 29………………………………………. 

Documento n.º 82 

1871, Julho, 27 

A provação do pedido de licenciamento para a construção de uma cocheira no 

terreno de Manuel Cardoso Corte-Real (Manuel Luís Real faz referência a este 

documento em: Escavações arqueológicas no morro da Sé. Sep. do Boletim 

Cultural. Porto: Câmara Municipal do Porto. 2ª Série, Vol. 3/4, (1985/86), p. 16). 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º XLV, fl. 30………………………………………. 

 

Documento n.º 83 

1877, Setembro, 13 

Pedido de licenciamento para a construção de duas casas de D. Maria Teresa 

Leme 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXVI, fl. 200…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270 

 

 

 

 

 

 

 

273 

 

 

 

 

 

 

274 

 

 

 

 

 

275 

 



 21

Documento n.º 84 

1877, Setembro, 20 

Aprovação do projecto da casa de D. Maria Teresa Leme 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXVI, fl. 201…………………………………….. 

 

Documento n.º 85 

1877, Dezembro, 22 

Casa de Vandoma: expropriação feita a Lourenço da Silva Pereira de Magalhães 

A.H.M.P., Expropriações n.º 56, fls. 32v.-33……………………………………... 

 

Documento n.º 86 

1880, Outubro, 21 

Pedido de licenciamento para a reconstrução das casas do beneficiado José da 

Costa Correia de Almeida 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXVI, fl. 38……………………………………. 

 

Documento n.º 87 

1880, Outubro, 23 

Aprovação do projecto das casas do beneficiado José da Costa Correia de 

Almeida 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXVI, fl.40…………………………………….. 

 

Documento n.º 88 

1880, Outubro, 30 

Pedido de licenciamento para a reconstrução das casas do beneficiado José da 

Costa Correia de Almeida 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXVI, fl.148…………………………………… 

 

Documento n.º 89 

1883, Março, 4 

Pedido de licenciamento da reconstrução da casa da viscondessa de Negrelos 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXXVI, fl. 323………………………………… 
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Documento n.º 90 

1883, Março, 21 

Aprovação do projecto da casa da viscondessa de Negrelos 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXXVI, fl. 325………………………………… 

 

Documento n.º 91 

1883, Dezembro, 17 

Pedido de licenciamento da reconstrução da casa de Albano Pinto de Mesquita 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXXIX, fl. 374………………………………… 

 

Documento n.º 92 

1884, Março, 4 

Aprovação do projecto da casa de Albano Pinto de Mesquita 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXXIX, fl. 376………………………………… 

 

Documento n.º 93 

1888, Junho, 18 

Pedido de licenciamento da construção da casa de Joaquim José da Silva 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º CVI, fl. 553………………………………………. 

 

Documento n.º 94 

1888, Junho, 21 

Aprovação do projecto da casa de Joaquim José da Silva 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º CVI, fl. 555………………………………………. 
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Documento n.º 1 

1548, Maio, 2 

Prazo feito a D. Manuel de Azevedo (transcrição parcial)  

A.D.P., Livro de Prazos, nº 522, fls. 76v-80v. 

 

«Prazo fatoezim feito ao senhor Dom Manuel de Azevedo das cazas grandes, atrás da 

Seé, feito aos 2 de Mayo de 1548 com foro de 2200 reis e 6 galinhas. Vai a nota no livro 

2º fólio 55 […Fl. 80…] Aos vinte dias do mes de Abril de mil quinhentos coarenta e 

oito annos na cidade do Porto e Rua do Remoynho della [Fl.80v.] della nas cazas que 

estão de trás da See que trás por prazo de Cabbido o senhor Dom Manuel de Azevedo 

que partem e confrontão do norte com cazas do Cabbido que trás Thomé da Costa, e do 

vendaval com cazas também do Cabbido que trazem Pêro Alvres clérigo cura da See, e 

do nascente com a Rua do Redemuynho, e do poente com o Adro da See, em as quaes 

estando prezentes os senhores João Fevereyro provizor e vigario geral neste bispado do 

Porto juis do Breve Apostolico que os senhores do Cabbido da See da dita cidade tem 

para emprazarem as suas cazas em fatoezim, e Antonio Leyte adjunto comigo escrivão 

fizerão vedoria nas ditas cazas e acharão estarem munto damnificadas, e grande parte 

dellas aruinadas por terra, e que pagavão de renda e penção athé o prezente dous mil e 

duzentos reis, e coatro galinhas respeitando a dita damnificação e aruinamento e 

estarem bem aforadas acrescentarão mais duas galinhas para que querendo novo prazo 

fatoezim lhe ser feito pella dita renda, de dous mil duzentos reis, e seis galinhas, e 

asignarão aqui a dita vedoria e eu Miguel de Azevedo o escrevi…» 
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Documento n.º 2 

1548, Novembro, 15 

Prazo feito a Aleixo Alão (transcrição parcial) 

A.D.P., Livro de Prazos, nº 522, fls. 111-115v. 

 

«Prazo fatoesim das duas moradas de cazas que estão na Rua do Redemoinho feito a 

Aleyxo Alão aos 15 de Novembro de 1548 com foro de 700 reis e 3 galinhas e capão 

vay notta no livro 2º folio 74 

Em nome de Deos amen saibão quanto esta carta de emprazamento em perpetuo 

fatheozim deste dia para sempre entre vivos valedoura virem como no anno do 

nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e quinhentos courenta e oito annos 

aos quinze dias do mês de Novembro na cidade do Porto […Fl. 114v…] Item a morada 

de mayor onde mora elle Aleyxo Alão parte da banda [Fl.115] da soam por trás com o 

enxido da cidade que hora trás o dito vigario desta cidade, e da banda do vendaval 

partem com o pardieiro que hé erdade de dezimo a Deos do dito Aleixo Alão, e da parte 

do Norte com outra morada do Cabbido que trás o dito Aleixo Alão, e por diante com 

rua publica, e de fronte das ditas cazas da outra banda da rua hum enxido que hé das 

mesmas cazas que se não mediu por estar todo sercado de paredes sobre si, e as ditas 

cazas tem em comprido nove varas de medir, e em largo seis varas // Item logo virão a 

outra morada de cazas pegadas com estas da banda do norte tem de comprido nove 

varas e de largo tres e meya parte de todas as partes com cazas do dito Cabbido, e por 

detrás com o dito enxido, e por diante com a rua publica, as quais cazas assim vistas 

como dito hé acharão os sobredito senhores, que havendo respeito a estarem 

damnificadas que podião valer de rendas e penção em cada hum anno por prazo 

fatoezim ao dito Cabbido setecentos reis, a saber quinhentos reis, e duas galinhas das 

cazas mayores, e das outras duzentos reis, e hum capão, e huã galinha em que se 

acrescentavão alem do que dantes [Fl. 115v.] damtes pagavão a saber das cazas mayores 

oitenta reis, e nas outras cento e coarenta reis…» 
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Documento n.º 3 

1549, Outubro, 11 

Prazo feito ao deão Duarte da Cunha Deça (transcrição parcial) 

A.D.P., Livro de Prazos, nº 522, fls. 156-160 v. 

 

 

«Prazo fateozim feito ao senhor Duarte da Cunha Deça deão desta See do Porto de 

humas cazas no Redemoynho aos 11 de Outubro de 1548 com foro de 1100 reis e 4 

galinhas vay a notta no livro 2 a folio 102 verso. 

Em nome de Deos amen saibão quantos este emprazamento in perpetuum fatoezim 

deste dia para todo sempre antre vivos valedouro virem como no anno do nascimento de 

Nosso Senhor Jezus Christo de mil quinhentos coarenta e nove annos em os onze dias 

do mes de Outubro do dito anno na cidade do Porto […Fl. 160…] e tem de comprido ao 

longo da Rua do Redemoinho [160v.] des varas, e de largo da banda do chafaris doze e 

por detrás vinte e seis varas, e da outra banda de largo quinze varas parte do Vendaval 

com cazas do Cabbido que trás o arcipreste e por detrás com viella que vay para a 

Ribeyra, e muro velho, e da banda do mar com cazas do Mosteyro da Bandoma que trás 

João Gonçalves de Morais havendo respeito as ditas cazas estarem damnificadas 

acrescentarão mais somente duas galinhas que fazem por todo mil e cem reis em 

dinheiro e coatro galinhas…» 
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Documento n.º 4 

(segunda metade do século XVI, com actualizações posteriores) 

Roteiro das propriedades do Cabido na Rua de Redemoinhos  

A.D.P., «Livro intitulado Tombo das cazas, que o Reverendissimo Cabido tem nesta 

cidade e dos foros, e censos que se lhe pagão», nº 458, fl. 3-26. 

 

 

[Fl. 3]“Casas ao redor da See no adro junto com a hermida de Santiaguo  

 

(a)Vicente Ferreira comprou todas estas casas com seu quintal que forão do dito abbade 

que estão junto com a hermida de Santiaguo por prazo fatuosim e pagua oitocentos e 

cinquoenta reis e seis gualinhas  

 

(b)O conego João Roiz de Araujo tras estas cazas com a dita renda  

O prazo destas casas he em fatuosim perpetuo foi feito a Bartholomeu Roiz abbade de 

Cornado per hum breve passado por o nuncio Johão arcebispo sipontino cometido ao 

vigario deste bispado que então era o licenciado e chantre Johão Ferreira que tomou 

por adjuntos aos coniguos Zacharias Mendes e Guaspar Vilella e todos julgarom por 

sentença se dever de fazer o prazo acima dito pella pensão e renda acima dita fez o dito 

prazo Balthasar Martins coniguo e escrivão do Cabido aos 21 de Outubro de 1562 e 

estas casas comprou o dito abbade a Francisco Alvares alfayate e forom de Pero 

Alvares cleriguo choreiro e cura que foi nesta See como consta do prazo que estaa nas 

notas de Antonio Ferreira coniguo aos 12 de Aguosto de 1545 livro 1º fólio 177 v. 

Das casas asima comprou Vicente Ferreira a metade a hum Guaspar Dinis soldado 

hespanhol por as erdar de Catarina Soares sua molher (por que a outra ametade herda 

Mizericordia a quem fes sua herdeira a dita Catarina Soares) fez a escritura Rui de 

Couros tabaliam das notas a 23 de Abril de 1586 a que deu o Cabido consentimento 

por Cezar Vilela a 23 de Maio de outenta e seis : e por aver contenda antre o prevedor 

e irmão da Mizericordia sobre estas cazas por cada hua das partes pretenderem ser 

suas: o soldado e eles se consertaram em aver a Mizericordia a metade delas e o dito 

soldado outra metade e asi o julgou por sentença Fernão Daires de Almeida juiz de 

fora nesta cidade a 21 de Janeiro de 1586 de que foi escrivão Francisco da Mota ˙/. o 

dito Vicente Ferreira aprezentou em Cabido outro escritura de compra que fez a 
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Mizericordia da sua metade em 11 de Março de 87 feita por Simão Barboza tabaliam 

do Porto a 4 do dito mes e ano com preço de 26000 reis e o Cabido lhe deu 

consentimento por Manuel Catella asinado por todos. despois aprezentou o dito Vicente 

Ferreira hua escritura de doação que fez a sua irmã Maria Ferreira feita por Rui de 

Couros a 10 de Junho de 87 a que o Cabido deu consentimento por Cezar Villella 

asinado por todos em 25 de Junho de 87. destas casas asima fez doação Vicente 

Ferreira com consentimento de sua irmã Maria Ferreira a Pelonia Ferreira sua criada 

do pardieiro que estaa junto da capella de Santiago com pensão de cento cincoenta reis 

e o Cabido consentio com ela fazer prazo com o dito foro e as consertar dentro dum 

ano em 20 de Maio de 92 fez a escritura Rui de Couros tabaliam em 28 de Janeiro de 

91 [Fl.3v.] fez prazo Pelonia Ferreira [?] de Vicente Ferreira fateosim do pardieiro 

atras em que fez casas de novo com cento e cinquoenta reis que se bão de abater de 

toda a pensão e fez o prazo Nicolau Velho tabalião das notas em 21 de Março de 1596 

vay no livro 9º a fólio 150 

Este prazo do livro 9º se for separado do outro feito e atraz declarado por Balthazar 

Martins no livro 4º fólio 148 em que andarão ambos juntos 

Pessue o reverendo Luiz de Souza de Carvalho prior de Cedofeita cónego que foi da Sé 

que por morte de seu tio o conego João de Sousa arrematou em 15 de Mayo de 1709 foi 

passada a carta de rematação por João Gomes Raimundo escrivão da provedoria, e foi 

authorizada a dita carta em 23 de Junho de 1711 e asignada por onze capitulares: 

declarando o Cabido não devia laudemio por ter rematado antes de hir para abbade de 

Fontela e sendo conego desta Sé tinha o prevelegio de o não pagar 

O sobredito que hé prior de Cedofeita vendeo a mesma caza ao doutor Domingos 

Barboza conego magistral desta Sé em preço de 800$ por escriptura feita em 12 de 

Dezembro de 1732 por Antonio Mendes de Matos tabaliam desta cidade, a que o 

Cabido deu sua authoridade asignada por oito capitulares em 4 de Junho de 1734 

declarado nela que não devia laudemio pelo prevelegio de conego e ser esta a primeira 

e unica compra em que queria uzar do dito prevelegio 

 

[Fl. 4] Casas ao redor da See 

 

(c)O licenciado Pero Ferreira da Silva arcediaguo de Oliveira traz huas casas que 

forom de Maria Pires por prazo de nomeações em que he a terceira pessoa abaixo e 
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peguadas com as sobreditas as quais deixou Gil Lourenco meo coniguo por 

anniversairos de Dom Mendo dayão e pagua trezentos reis e duas gualinhas 

 

O prazo destas casas he de nomeações de tres pessoas em Pero Anes coniguo foi a 

primeira pessoa e as ouve por serem dotadas ao Cabido por anniversairos que se dizem 

por Gil Lourenço na socessão de Dom Mendo segundo mais larguamente se contem no 

datairo / foi feito o dito prazo por Alvaro Dinis coniguo e escrivão do Cabido aos 19 de 

Julho de 1482 por quinze livras da moeda antigua a setecentos por huma e hum par de 

boas gualinhas das quaes se ora pagua trezentos reis e duas gualinhas e he ja defunto o 

dito Pero Anes e nomeou em segunda pessoa a sua neta Maria Pires molher que foi de 

Jorge Anes mercador como me constou de huma escritura feita por sua mão como 

notario appostolico que era aos 7 de Fevereiro de 1522 a qual he ja defunta /. 

E nomeou em terceira pessoa para ao dito Christovão Jorge seu filho cleriguo e coreiro 

nesta See do Porto nas ditas casas como consta da verba de seu testamento feito por 

Guaspar de Couros tabaliam das notas nesta cidade aos 10 de Setembro de 1549 o qual 

he tambem defunto já ˙/ 

E por as ditas casas vaguarem por elle e as pedir o licenciado Pero Ferreira da Silva 

arcediaguo de Oliveira provisor o Cabido lhas deu por vaguas /. E lhe foi feito novo 

prazo dellas por Balthasar Martins coniguo e escrivão do Cabido aos 8 de Novembro de 

1577 de nomeações de tres pessoas em que he a primeira e por elle ha de paguar a 

mesma renda antigua de 300 reis por estarem dannificadas /. tem apeguação sem forma 

e por condição que a segunda e terceira pessoas do dia que nellas socederem a 60 dias 

vão ao Cabido e pecão certidão nas costas do dito prazo como forão avidas e recebidas 

por caseiros sob pena de o perder /. 

 

[Fl.4v.] (b)Possue estas casas o Doutor Diogo Carneiro da Silva na Rua Nova e paga o 

foro atras, mora agora em Espargo comarca da Feira  

 

[Fl. 5] Casas derredor da See 

 

Dom Francisco de Atyde filho de Dom Manoel de Azevedo traz humas casas abaixo 

peguadas com as casas ditas por prazo fatuosim e pagua dous mil e dozentos reis e seis 

gualinhas  
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(b)Dom João de Ataide neto de Dom Francisco de Atayde possue estas cazas  

Paga 2200 reis e 6 galinhas 

 

O prazo destas he em fatuosim perpetuo foi feito a Dom Manuel de Azevedo por virtude 

de hum nuncio Johão arcebispo cipontino na villa de Santarem no mes de Mayo de 1549 

cometido ao vigario deste bispado que então era o lecenciado e chantre Johão Fevereiro 

que tomou por ajunto ao coniguo Beto [sic] Leite os quais jurarom por sentença se 

dever de fazer o dito prazo pella renda sobredita o qual fez Miguel de Azevedo coniguo 

e escrivão do Cabido dous de Mayo de 1548 / e ora possue estas casas Dom Francisco 

de Atayde seu filho casado com Dona Briatiz /. Mas não vi encabeçamento dellas que o 

pay fezesse nelle /. achar se ha este prazo no livro 2º dos prazos que começão do anno 

de 1547 ate 1550 . fólio 55 cum seguintes  

Estas doou ao Cabido Afonso Luiz coniguo e cem cruzados mais em dinheiro por lhe 

fazerem vinte e quatro annyversários como se mais larguamente contem no datario aos 

14 de Janeiro /. 

E tambem se fazem 12 annyversários pella alma Dom Rodriguo dayão desta See por 

bemfeitorias que nellas fez com que as fez render o dobro do que antes rendião e por 

tapeçaria e cortinas que deixou a Igreja e outras cousas / consta do datario aos 21 de 

Janeiro/. 

 

(b)Possuia ou corria com estas casas Antonio de Madureira Monterroio e pagava o foro 

– agora saber quem corre nellas - 

 

(b)Pessuhio estas cazas Dom Francisco de Athayde filho do dito Dom Manuel de 

Azevedo cazado com Dona Briatriz filha de Vicente de Novais, e de Dona Branca da 

Sylva  

Depois pessuhio Dom João de Azevedo Athayde seu neto 

Depois Gonçallo da Costa Coutinho morador em Lisboa / 

[Fl.5v.] Depois do dito Gonçallo da Costa Coutinho pessuhio a mulher e filhos do 

mesmo  

A estes comprou o dezembargador Christovão Alão de Moraes, que as deixou a seu 

filho Agostinho Aurelio de Moraes Alão e este a seu filho Christovão Alão de Moraes 

[Fl. 6] Casas ao redor da See 
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Maria Ferreira moça solteira traz humas casas abaixo peguadas com as atras ditas que 

forom do coniguo Antonio de Crasto seu pay por prazo de nomeações em que he a 

segunda pessoa e pagua quatrocentos reis e duas gualinhas  

 

O prazo destas casas he de nomeações de tres pessoas foi feito a Thome da Costa 

cidadão em primeira pessoa por Antonio Ferreira coniguo e escrivão do Cabido aos 4 de 

Novembro de 1538 pella renda acima dita ˙/ e lhas derom por vaguarem por falecimento 

de Afonso de Melres seu pay por renda de quinhentos reis e quatro gualinhas ˙/. 

O dito Thome da Costa as vendeo depois ao coniguo Antonio de Crasto por trinta mil 

reis como consta da carta da venda feita por Bartholomeu Alvares de Araujo tabaliam 

das notas nesta cidade aos 7 de Março de 1553 /. E tirou o dito Thome da Costa hum 

palheiro para si que andava com as ditas casas que aguora traz Antonio da Costa seu 

filho por prazo separado e pagua cem reis e duas gualinhas que forom abatidos da renda 

destas casas pelo que aguora se não pagua mais dellas que os 400 reis acima ditos e 

duas gualinhas /. á qual escritura o Cabido deu seu consentimento por Balthasar Martins 

seu secretario aos 8 de Março de 1553 e recebeu o dito Antonio de Crasto em primeira 

pessoa /. 

O qual Antonio de Crasto he já defunto fez testamento com Bernardo Fernandes 

tabaliam das notas nesta cidade no anno de 1573 ˙/. E nomeou nestas casas e nas outras 

desta outra lauda adiante a Gonçalo de Miranda e o Cabido o recebeo em segunda 

pessoa aos 15 de Maio de 1573 ˙/. 

O qual Gonçalo de Miranda cidadão e sua molher Guiomar da Costa trespassarom e 

doarom estas casas e as outras adiante nesta outra lauda escritas a Maria Ferreira como 

consta da doação e trespassação feita por Simão Barbosa publico tabeliam das notas 

nesta cidade aos 7 de Janeiro de 1575 a que o Cabido deu seu consentimento e a recebeo 

em segunda pessoa por Balthasar Martins seu secretario aos 26 de Aguosto de 1575 ˙/. 

 

(b)Possue agora estas cazas hum filho de Monica de Crasto Luis de Crasto e seu filho 

Domingos de Crasto moradores em Rio de Galinhas 

 

(b)O prazo de vidas asima citado feito por Antonio Ferreira vay no livro 10 a fólio 29 

vº  
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[Fl. 7] Casas ao redor da See 

 

Maria Ferreira traz outras casas loguo abaixo peguadas com as atras ditas que forom do 

coniguo Antonio de Crasto seu pay por prazo de nomeações de tres pessoas em que he a 

segunda pessoa e pagua seiscentos reis e duas gualinhas / fizeram delas prazo fatiosim 

com pagar mais de vinte e são ao todo 6250 reis  

 

Estas casas comprou Antonio de Crasto coniguo a Marguarida Correa molher de 

Marcos de Basto e o Cabido deu seu consentimento a compra e o dito Antonio de 

Crasto innuvou e foi lhe feito o prazo acima dito por Balthasar Martins coniguo e 

escrivão do Cabido aos 3 de Dezembro de 1560 / tem a peguação em forma e por 

condição que a segunda e terceira pessoas do dia que socederem nelles a tres meses se 

venhão presentar ao Cabido e levarem certidão nas costas do dito prazo como forom 

avidos e recebidos por caseiros sob pena de o perder o qual Antonio de Crasto he já 

defunto ˙/ e nomeou Gonçalo de Mirandas nellas que as trespassou na dita Maria 

Ferreira que ora as possue como atras he dito /. 

 

(b)Estas casas deixou ao Cabido Pero Martins bacharel nesta See por dous 

anniversairos como consta do datario aos 8 de Fevereiro ˙/. 

(d)Estas casas comprou o conego Johão Fernandes aos herdeiros de Maria Ferreira por 

cinquoenta a quatro mil reis e não pagou dominio por ser capitular. Fez a escritura 

Pantalião Correia aos 25 de Marco de 97 

(b)Possue agora estas cazas hum filho de Monica de Crasto e deve pagar o foro 

(b)chamase Luiz de Crasto, e seu filho Domingos de Crasto moradores em Rio de 

Galinhas 

[Fl. 8] Casas ao redor da See 

 

(b)O doutor Manoel de Faria arcediago do Porto.  

 

Manoel Leite filho que foi de Bento Leite coniguo traz as casas sobre o chafariz que tem 

os frontaes de esquadria sobre colunas de pedra por prazo fatuosim e pagua novecentos 

reis e quatro gualinhas  
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Nestas casas se meterom tres moradas e todas são propriedade do Cabido /. humas que 

sohia trazer Isabel Fernandes sobrinha do bacharel e coniguo Pero Gonçalves e outras 

de Guaspar Gonçalves o fuseiro / e outras de Anrrique Borges cleriguo e notairo as 

quaes comprou Bento Leite coniguo e fez nellas as casas sobreditas de que lhe fez prazo 

fatuosim por assi o julguar o provisor por sua sentençã que foi feito por Balthasar 

Martins coniguo e escrivão do Cabido aos 22 de Janeiro de 1565 pella renda sobredita. 

 

(b)Soçedeo por herdeiro do Doutor Manuel de Faria seu sobrinho Francisco de Faria o 

qual vendeo esta casas a Antonia Vaz defunta a qual as deu en dote a sua sobrinha 

Maria de Almeida que casou com Pero Gomes alfaiate e ultimamente as comprou 

Domingos Pereira mercador da fonte de São Domingos (b) e pagou o dominio / (b) he 

falecido deve pagar seu filho o padre Antonio Pereira que são seu patrimonio, e irmão 

de Jacinto Pereira moradores nesta cidade. 

 

[Fl. 9] Casas ao redor da See 

 

(b)de Manoel Ceabra 

 

Guonçalo de Ceabra cidadão traz as casas do chafariz da parte direita quando se vai 

delle pera a porta da Bendoma por prazo de nomeações de tres pessoas em que he a 

primeira (e) e pagua dozentos e sesenta (f) reis e duas gualinhas  

(b) Innovou fez o prazo Miguel Figueiroa em 14 de Dezembro de 88 e apegação em 2 

de Novembro de 87 

Este prazo foi feito a Maria Luiz viuva que foi de Dioguo Bayão por João Alvarez 

Banharia escrivão do Cabido aos 11 de Setembro de 1527 pella renda sobredita a qual 

he já defunta ˙/  

E vendeo estas a Gonçalo de Ceabra por preço de oito mil reis como consta da carta de 

venda feita por Guaspar de Couros tabaliam das notas nesta cidade aos 13 de Abril de 

1558 a que o Cabido deu consentimento feito por o dayão assinado por todos a 29 de 

Abril de 1558. 

Outro prazo mais antiguo estaá nas notas de João Alvarez Banharia por 230 reis e 

duas gualinhas de renda /. 
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(b)Possue agora a mulher de João Gonçalves en Braga criado que foi do bispo Dom 

Rodrigo da Cunha agora são de sua mulher  

 

(b)Possue agora Francisco Gomes genro do dito João Gonçalves e mora tambem em 

Braga. Frutoso de Oliveira çapateiro nas congostas desta cidade corre com as cousas 

deste Francisco Gomes. Neste anno de 663 e 664 mora por aluguel nestas casas a 

Pomba e a Cantarada molheres de cântaro.” 

 

[Fl. 10] Rua do Redemunho 

 

Duarte da Cunha dayão traz as em que vive que forom de Pero Rodrigues per prazo 

fatuosim e pagua mil e cem reis e quatro gualinhas 

 

O prazo destas casas he em fatuosim perpetuo foi feito ao dayão Duarte da Cunha por 

virtude de hum breve que o Cabido tinha pera poder emprazar em fatuosim de que 

forom juizes o chantre Johão Fevereiro sendo provisor e por ajunto o coniguo Antonio 

Leite que assi o julgarom por sentença aos 11 de Outubro de 1549 o qual fez Miguel de 

Azevedo coniguo e escrivão do Cabido no dito dia e anno pella renda˙/ sobredita as 

quaes casas o dito dayão dantes possuya por prazo de nomeações em que era a primeira 

pessoa e as comprou aos herdeiros de Pero Rodrigues chantre que foi nesta See ˙/e não 

lhe acrecentarom pello prazo fatuosim mais de duas gualinhas 

 

(b)Estas casas comprou o Doutor Pero de Brito arcediaguo do Porto ao arcediaguo de 

Oliveira Gonçalo da Rocha que as ouve por compra de Antonio Gonçalves da Cunha. 

E a escritura fez Thome Lopes tabaliam das notas nesta cidade do Porto aos 22 dias de 

Janeiro de 1595 

 

(b)Comprou estas casas o Doutor Pantaleam Freyre mestre scola aos erdeiros do 

arcediaguo Pero de Britto de que se fez escrittura nas notas de Francisco Ribeiro da 

Silva aos 30 de Mayo 1649. Deu se lhe consentimento sem pagar dominio por ser 

capitular a 5 de Junho do ditto anno 
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(b)Por sua morte deixou o Doutor Pantaleam mestre scholla que Deus tem, as casas 

acima dictas ao Doutor Manuel Freire mestre scholla seu sobrinho com obrigação de 

pagar ao Cabido a esmolla de hú officio de defunctos de tres lições por sua alma 

[Fl.10v.] o qual se ha de fazer a 21 de Marco na mesma conformidade em que se faz 

outro pella alma do mesmo coneguo Jeronimo Freire em 22 de Fevereiro e com a 

mesma esmolla que he de cem reis cada capitular ainda que seia dignidade. Fez se a 

escriptura deste contracto e obrigação reciproca nas notas de João Rodrigues Chaves 

em 25 de Março de 653. Esta no livro dos prazos do Cabido que servio no dito anno 

 

[Fl. 11] Redemunho 

 

O licenciado João Paes abbade de Mafamude traz as casas que forom de Johão Alves 

Paes arcipreste que foi desta See que estão loguo abaixo das atras ditas por prazo de 

nomeações de tres pessoas em que he a primeira e pagua nove centos e vinte reis e duas 

gualinhas 

 

Foi feito este prazo por Balthasar Martins coniguo e escrivão do Cabido aos 27 de 

Setembro de 1560 pella renda acima dita tem apeguação em forma e por condição que a 

segunda e terceira pessoa sucederem nelle a tres meses se venhão presentar ao Cabido, e 

levem certidão nas costas delle como forom avidos e recebidos por caseiro sob pena de 

o perdere 

Depois lhe concedeu o Cabido que podesse faser prazo a face de seu prazo de todas ou 

da parte destas casas que quisesse emprasar a quem quisesse guardando as condições do 

prazo acima dito sendo elle ou as pessoas que lhe sucederem obriguados a paguar toda a 

renda acima dita ˙/ ou avella pelos mesmos caseiros por onde o Cabido mais quiser aos 

25 de Aguosto de 1564 feita esta licença por Balthasar Martins e assinada por todo o 

Cabido 

 

(b)Nomeou o Doutor Johão Paes en segunda vida a sua irmaã Illena Paes por hua 

nomeação feita de sua mão.  

 

(b)As casas asima ouve Francisco Chaves Pais por morte de Catarina Paes e lhe fizera 

novo prazo com pagar mil quatroçentos reis e duas gallinhas 
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Comprou o chantre Francisco de Freitas a Francisco Pais titor de Luiza Pais freira em 

o mosteiro de Corpus Christy de Villa Nova, a que se arremataram e pregão com 

licenca do licenca do juis dos orfãos  na praca da Ribeira em a mil quinhentos e vinte. 

reis foros para a dita Luiza Pais e fes o licenciado Pantaliam Dinis o chantre com hua 

procuração do chantre  fes a escritura da rematação a 9 de Abril de 615 Agostinho da 

Fonseca escrivão dos orfãos asinada pelo juis João Lobato de Abreu, deu o Cabido 

cosentimento a 15 de Abril do dito ano. 

 

(b)Possue agora o chantre Fernão de Freitas de Mesquita ao foro de 1500 reis 3 

gualinhas 

 

[Fl. 12] Redemunho 

 

Maria Alves viuva molher que foy de Johão Cordeiro traz outras casas loguo abaixo das 

atraz ditas por prazo de nomeação de tres pessoas em que he a primeira e pagua 

quatrocentos reis e duas gualinhas e assi traz mais o quintal que corre ao longuo do 

muro velho por onde vem a aguoa para o chafaris da See e o caminho que vai para o 

mosteiro de Santa Clara e pagua de tudo o sobredito e anda tudo em hú soo prazo 

declaro que innovou e pello prazo novo ha de paguar os quatrocentos reis e duas 

gualinhas 

 

Fez este prazo Manoel Catella coniguo e escrivão do Cabido aos 5 de Julho de 1579 

pella renda acima dita tem por condição que a segunda e terceira pessoas do dia que 

nelle socederem a 30 dias primeiros seguintes venhão apresentar ao Cabido e mostrar 

por onde nelle sucederom e levem certidão disso nas costas delle sob pena de o 

perderem ˙/ e por descargo de conciencia de todos declaro que esta Maria Alves viuva 

foi primeira vez casada com Johão Cordeiro e delle ouve filhos os quaes ou a algum 

delles pertence a socessão deste prazo /. 

 

(b)Vai este prazo no livro 6º das notas do dito conego a folio 110 de livre nomeação 

(b)O quintal destas casas comprou o Cabido a hum Pero Anes capateiro e Maria Anes 

sua molher por tres mil e quinhentos reis brancos como consta de carta de compra em 

peguaminho que esta na arca das doações no cartorio do Cabido feito por Lourenco 
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Paiz tabaliam nesta cidade aos 5 de Março de 1479 nas costas della anda o estromento 

da posse /. 

 

(b)Estas casas asima comprou Gaspar Pinto da rua das Flores por vinte mill reis a 

Damião Cordeiro filho desta Maria Alves morador a Travâca conselho de Santa Crus 

de Riba Tamega casado com Juliana de Sãm Paio de que tinha procuração feita por 

Amador de Souza tabaliam do dito conselho em 28 de Julho de 99 e por o quintal andar 

num prazo com as casas comprou por outra escritura em preço de des mill reis a 

primeira fes Pantaliam de Correa dos Santos em 18 de Abril de 600 a segunda fes 

Gaspar Carvalho em 11 de Dezembro da dita era, ambos tabaliaes do Paco nesta 

cidade e o Cabido deu cosentimento a 7 de Junho de 601 anos paguou dominio 7500 

reis 

 

(b)Herdou estas casas Duarte Vieira genro do dito Gaspar Pinto a quem [Fl.12v.] o 

Cabido fez prazo fatosim com acrecentamento de 800 reis e duas gualinhas en cada 

anno e se fez a penção a 20 de Mayo de 632 annos paga agora 1200 reis e 4 gualinhas 

o prazo fez João de Azevedo a 3 de Junho de 1632 annos vay o prazo no livro 16 folio 

167 

 

(b)Herdou estas cazas Manuel Pinto Ribeiro 

(b)Neste anno de 663 possue João Baptista do Canto arcipreste da Se por compra que 

fez a (g) 

 

[Fl. 13] Redemunho 

 

O licenciado Pero Ferreira da Silva arcediago de Oliveira traz as casas abaixo peguadas 

com as atras ditas por prazo fatuosim e outras peguadas com ellas com seu enxido e 

tudo anda em hum soo prazo e pagua seiscentos reis e duas gualinhas 

 

O prazo destas duas moradas de casas com seu enxido he fatuosim foi feito a Antonio 

Ferreira coniguo per virtude de hum breve do nuncio João arcebispo sipontino cometido 

ao vigario geral do Porto que então era Johão Fevereiro chantre que com seu ajunto 

Antonio Leite coniguo julgarom por sentença que se divia fazer e paguar por humas 400 
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reis e huma gualinha e pelas outras com seu enxido 200 reis e outra gualinha que fazem 

a soma da renda acima dita ˙/ fez este prazo Miguel de Azevedo coniguo e escrivão do 

Cabido aos 6 de Julho de 1547˙/. as quaes casas o dito Antonio Ferreira possuya dantes 

por prazo de nomeações de tres pessoas em que era a primeira e paguava de huas 

cincoenta reis / e de outras que ouve de Martim Gonçalves coreiro com seu enxido 

oitenta reis e todo o mais lhe foi acrecentado por o dito prazo fatuosim  

As quaes o dito Antonio Ferreira coniguo doou e trespassou em Bastião Fernandes 

cutileiro morador na Bamharia casado com sua filha Isabel Ferreira legitimada ja como 

consta da escritura feita por Guaspar de Couros tabaliam das notas nesta cidade aos 9 de 

Junho de 1564 a que o Cabido deu consentimento por Balthasar Martins coniguo e seu 

escrivão aos 4 de Dezembro de 1566 assinado por todo o Cabido 

Os quaes Bastião Fernandes e sua molher venderom depois estas duas moradas de casas 

com seu enxido ao coniguo Guaspar da Silva por preço de centos vinte mil reis como 

consta da escritura feita por Bernardo Fernandes tabaliam das notas aos 18 de Agosto de 

1571 ˙/. a que o Cabido deu consentimento por Balthasar Martins coniguo escrivão aos 

20 de Aguosto de 1571  assinado por todo o Cabido / o qual Gaspar da Silva he defunto/ 

 

E deixou estas casas a Gracia da Silva viuva sua irmaã como consta de seu testamento a 

qual fez sua herdeira que as vendeo ao dito Pero Ferreira arcediaguo de Oliveira por 

cento e vinte mil reis diguo 120000 reis como consta da carta de venda feita por Simão 

Barbosa tabaliam das notas nesta cidade aos 31 de Dezembro de 1575 a que o Cabido 

deu consentimento por Balthasar Martins coniguo e seu escrivão aos 18 de Janeiro de 

1576 assinado por todos 

 

(b)Possue o Doutor Diogo Carneiro morador na Rua Nova onde vive o reverendo 

arcediaguo do Porto 

 

[Fl. 14] Redemunho 

 

(h)O licenciado Pero Ferreira traz huas casas defronte que forom do filho de Gonçalo 

Alvarez diabo por prazo de nomeações de tres pessoas em que he a primeira que deixou 

Gil Lourenço por anniversairos de Dom Mendo dayão pagua dozentos e cinquoenta reis 

e duas gualinhas 
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Foi feito este prazo de nomeações por Balthasar Martins coniguo e escrivão do Cabido 

aos 8 de Mayo de 1564 pella renda acima dita /. tem apeguação em forma e 

acrecentarom lhe por este prazo cinquoenta reis por que dantes não paguava mais de 

200 reis e duas gualinhas e deu lhe o Cabido estas casas por vaguarem por morte de 

Salvador Alvares filho de Gonçalo Alvares diabo e tal parecia nos feitos /. 

 

(b)Possuio estas casas o Doutor Diogo Carneiro morador na Rua Nova” 

 

[Fl. 15] Redemunho 

 

(i)Dona Guiomar filha de Dona Isabel Freire viuva molher que foy de Christovão Dossi 

filho do Doutor Johão Lomano traz tres moradas de casas abaixo loguo peguadas com o 

quintal do arcediago de Oliveira atras dito por prazo de nomeação em que he a primeira 

(j) diguo que pagua pello novo prazo de todas as tres moradas que são estas e as duas 

loguo seguintes quinhentos e vinte reis e quatro gualinhas 

 

Estas casas forom de Tristão Pinto coniguo que as vendeu a Afonso Vaz tambem 

coniguo que as renunciou no Cabido e lhe aceitou a renunciação e por vaguar as deu ao 

licenciado e chantre Johão Fevereiro por prazo de nomeações em que era a primeira 

pessoa feito por Antonio Ferreira coniguo e escrivão do Cabido aos 10 de Abril de 1543 

e avia de paguar por elle a primeira pessoa trinta reis e duas gualinhas e por hum 

pardieiro que tambem lhe metero neste prazo vinte reis e a segunda e terceira pessoa 

trezentos reis e as duas gualinhas estão confrontadas mas não medidas e o dito Johão 

Fevereiro he ja defunto ˙/ o quintal e sayda destas casas pa traz he da cidade ˙/ vay o 

dito prazo no livro 8º folio 85 v. e assy as outras adiante 

E deu em dote estas casas a Joanna Correa molher de Jorge Colaço cidadão desta cidade 

que foi seu criado e a nomeou em segunda pessoa como consta da escritura de dote e 

nomeação que lhe fez por Simão Barbosa tabeliam das notas nesta cidade aos 20 de 

Agosto de 1566 e por seu falecimento entrarom em posse pacifica dellas 

As quaes Jorge Colaço e Joanna Correa sua molher as venderom a Christovão Dossy 

filho do Doutor Johão Lomano casado com Dona Isabel Freire de Almeida e assy as 

casas acima como as duas moradas logo seguintes do pardieiro e casas que forom de 

Jeronima do Carvalhal por preço de cento e dez mil reis como tudo consta da carta de 

venda feita por Alvaro Monteiro tabaliam das notas nesta cidade aos 15 de Março de 
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1569 a que o Cabido deu consentimento e recebeo o dito Christovão Dossy por segunda 

pessoa ou como lhe caber por direito por Balthasar Martins coniguo e seu escrivão aos 6 

de Abril de 1569 assinado por o dayão Duarte da Cunha e dezoito capitulares com elle ˙/ 

o qual Christovão Dossy he ja defunto / 

E depois delle falecido a dita Dona Isabel sua molher fez petição ao Cabido pedio ao 

Cabido por petição que vistas as bemfeitorias que o dito seu marido [Fl.15v.] nellas 

fizera lhe fizessem novo prazo dellas nella em primeira e hum seu filho ou filha em 2ª e 

a terceira qual o derradeiro nomeasse na qual se pos o despacho seguinte // far se a 

renovação que seja primeira vida o filho mais velho e nomee a segunda e a segunda 

nomee a terceira ˙/ ou que casando elle e sua molher sejão primeira e segunda vida e 

para hum filho ou filha qual a senhora Dona Isabel mais quiser por quanto por direito 

seu filho fique nomeado de que se lhe fara prazo conforme com statutos em Cabido 29 

de Mayo de 1570 

O qual filho mais velho socedeu em terceira vida por falecimento de Joanna Correia 

molher de Jorge Colaço e em quanto ella viver terá [rasura] representara o direito da 

segunda vida /. 

A dita Dona Isabel Freire como tutor e curador de seus filhos requereo ao Cabido que 

lhe fizesse novo prazo como fez a Dom Johão seu filho mais velho em primeira pessoa e 

possa nomear a segunda e a segunda a terceira por Manoel Catella coniguo e escrivão 

ao Cabido aos 17 de Julho de 1579 e ha de paguar pelo dito prazo em que vão metidas 

as casas da lauda atras /. e as duas moradas loguo seguintes de todas tres quinhentos e 

vinte reis e quatro gualinhas que são mais cem reis do que dantes paguava e a segunda e 

terceira pessoas serão obriguadas do dia que nellas socederem a dous meses virem 

mostrar ao Cabido o direito por onde nellas socedero e levar certidão disso nas costas do 

dito prazo sob pena de perder o direito delle 

(b)O dito Dom João primeira vida he defunto: 

E em vida nomeou a segunda pessoa nestas cazas Dona Guiomar sua irmam para nelas 

soceder segundo consta da escritura de nomeação feita por Antonio de Gouveia 

tabaliam em Coimbra das notas a 8 de Julho de 82 e o Cabido a recebeo por caseira 

em segunda pessoa 

 

(b)Dona Guiomar moreo e nomeou em terceira vida a dona Isabel Freire sua irmã que 

casou com Antonio Rabello Cardoso /. e esta dona Isabel e Antonio Rabello seu marido 
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venderão estas casas asi como lhe pertenciam e as possuiam, ao dayão Antonio Pinto 

segundo contou per hua escritura publica feita por Rui de Couros tabaliam em os 7 

dias do mes de Novembro do ano de 1590 annos 

Destas casas se fez prazo fatiosim com mais nove vinteis de penção e pagarão agora 

setecentos reis en dinheiro e quatro gualinhas fez a escritura Nicolau Velho 

 

(b)Possue a fidalga do Bomjardim Dona Isabel da Sylva viuva de Baltazar Pereira 

Pinto 

 

[Fl. 16] Redemunho 

 

(k)Ficão metidas no titulo atraz e por isso risquei este e estoutro seguinte. 

 

[Fl. 17] / Redemunho 

 

Fiquão atraz e por isso risquei (l) 

 

O prazo de estas casas he de nomeações foi feito a Johão Fevereiro chantre en primeira 

pessoa por Balthasar coniguo e escrivão do Cabido aos 10 de Fevereiro de 1561 pella 

renda acima dita tem apeguação em forma estas casas forão primeiro do Sebastião 

Guomes e as vendeu a Jeronima do Carvalhal a qual as trespassou ao dito Johão 

Fevereiro chantre que fes o novo prazo acima dito e foi lhe acrescentado por elle sesenta 

reis mais do que dantes paguava e he já defunto e tudo o atras se fes per consentimento 

do Cabido ˙/ o dito chantre doou e nomeou nestas casas a Joana Correa mulher de Jorge 

Colaço como consta no titulo primeiro das casas que estão na lauda segunda atras desta 

 

[Fl. 18] Maria Correa viuva filha que foi de Johão Campello coniguo meo prebendado 

traz as casas abaixo loguo peguadas com as atras ditas que são duas moradas com seu 

enxido defronte que parte com o jardim do bispo e doutra parte com casas de Dona 

Branca por prazo fatuosim e pagua setecentos reis tres gualinhas e hum capão 

 

Estas casas forom emprazadas em fatuosim a Aleixo Alão administrador que foi da 

capella dos Alãos e notario neste bispado e escrivão do Cabido per virtude de hum 

breve do nuncio Johão arcebispo sipontino cometido ao vigario deste bispado que então 
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era o licenciado chantre João Ferreira e por seu ajunto o coniguo Antonio Leite os quais 

julgarom por sentenca se dever de fazer o dito prazo vista a ruyna e sitio o qual fez 

Miguel de Azevedo coniguo e escrivão do Cabido aos 15 de Novembro de 1548 donde 

depois o tirou Balthasar Martins coniguo per mandato do Cabido e a pedir das partes 

aos 26 de Setembro de 1569 assinado por elle ˙/. o qual  Alão se faleceo/. 

 

E seus herdeiros venderom as ditas casas ao dito meo coniguo Johão de Campelo por 

cinquoenta mil reis como consta da escritura de venda feita por Alvaro Monteiro 

tabeliam das notas nesta cidade aos 13 de Setembro de 1569 a que o Cabido deu 

consentimento por Balthasar Martins e seu escrivão aos 28 de Novembro de 1569 

assinado por todos e não pagou domynio por ser beneficiado/. 

Destas casas pagua o Cabido á obra da See cento e vinte e sete reis de censo os quaes se 

descontão por trinta e nove reis que o casal de Leverinho da Fabrica paguo ao Cabido 

fiqua devendo a fabrica ou obra da See ao Cabido doze reis  

O dito Johão de Campelo he já defuncto e deixou estas casas acima a Maria Correa sua 

filha viuva molher que foi de Lourenço Paiz a qual deixou por suo herdeiro de sua 

fazenda movel como mais lárguamente consta de seu testamento feito por Ruy de 

Couros tabeliam das notas nesta cidade ao primeiro de Novembro de 1578. 

Estas casas doou ao Cabido Johão Gonçalvez coniguo nesta See e bacharel em degredos 

por hum anniversairo como consta do datario a 5 de Fevereiro 

 

(b) Possue estas cazas hua freira de Santa Clara filha da Francisco Correa Toscano 

onde ora vive o abade da Se por nome de Ana da Encarnação  

 

(b) Anno de 1663 novissimamente possue estas casas Sebastiam Monteiro conego meio 

prebendado que lhas trespassou a dita freira Anna da Encarnação, saibase por que 

titulo 

 

[Fl.18v.] (b) As cazas atras escritas comprou o reverendo Miguel da Costa Lima 

thezoureiro mor desta Sé ao conego magestral Andre Pereira Pinto  

Nesta propriedade estão duas moradas da cazas que antigamente heram prazo de vidas 

o prazo de hua vay no livro 1º folio 25 v. o da outra morada vay no dito livro 1º folio 37 

O prazo fatuozim de ambas as moradas que fica atraz citado vay no livro 2º a folio 74 
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[Fl. 19] Dona Branca da Silva molher de Vicente Novais traz as casas que foram 

Misericordia e de Dom Cristovão Anrriques por prazo de nomeações de tres pessoas em 

que he a primeira e estão defronte das de Johão de Campello coniguo e pagua 

quinhentos reis e duas gualinhas 

 

(b) São as que possue o reverendo chantre Fernando Barbosa de Albuquerque 

 

O prazo destas casas foi feito a Dom Cristovão Anrriques sendo arsediago de Oliveyra 

em primeira pessoa por Simão Ribeiro coniguo e escrivão do Cabido aos 2 de Setembro 

de 1551 pella renda acima dita e outro tanto de lutuosa por falecimento de cada pessoa 

as quais casas lhe deu o Cabido por ficarem vaguas quando passarom a casa da 

Misericordia para a Rua das Froles e dantes as trazião os irmãos della /. e é de livre 

nomeação  

O qual Dom Cristovão doou e trespassou todo o direito que tinha no prazo destas casas 

e no do quintal adiante nesta outra lauda escrito em Dona Branca da Silva molher de 

Vicente Novais sua sobrinha como da escritura publica de doação e trespassação por 

Simão Barbosa tabaliam das notas aos 11 de Abril de 1567 a que o Cabido deu 

consentimento feito por Afonso Ferraz coniguo aos 31 de Dezembro de 1573 assinado 

por todos e foi recebida assi neste prazo como neste outro adiante escrito a dita Dona 

Branca por primeira pessoa 

E como o dito Dom Cristovão não morar nestas casas ha se de tapar a porta das ditas 

casas que vem para o adro de pedra dentro em oito dias sob pena de lhe não valer este 

consentimento /. as casas acima com as outras que vão adiante comprou 

Gonçalo da Rocha conigo por preço de quoreta mill reis por hua escritura de compra 

feita por Simão Barboza tabaliam do Porto a cinco de Novenbro de 1585 e o Cabido lhe 

deu consentimento por Manoel Catella em oito dias do dito mes asinado por todos /. 

depois em 18 de Janeiro de 88 pedio Gonçalo da Rocha que o aseitase por caseiro na 

vida que era Dona Branca e o Cabido o ouve por bem se le cosentio e per primeira vida 

e por ele se entenda espirar a primeira vida e não por Dona Branca e asinaram o 

consentimento feito por Miguel de Figeiroa e ele tambem asinou 

 

(b) Possue estas cazas o padre Gonçalo de Sousa em terceira vida 

Este prazo assima vai no livro sine numero folio 10 v. hé de livre nomeação 
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(b) O dito padre Gonçalo de Souza pessuhio estas cazas, e as outras adiante folio 20 

per huma escritura de compozição [Fl.19v.] feita em 22 de Mayo de 1638 por João 

Ferreira de Azevedo tabaliam desta cidade pella qual composição lhe largarão as ditas 

cazas e quintal Maria de Castro viuva de Gaspar da Rocha, a quem as tinha deixado 

Gonçalo da Rocha arcediago de Oliveira e por o dito padre Gonçalo de Souza 

testamento e herdeiro do dito Gaspar da Rocha, a viuva do mesmo a dita digo e 

herdeiro do dito Gaspar da Rocha dezestir do terço do remanecente dos bens do 

mesmo, a dita Maria de Castro e sua filha Dona Maria de Castro lhe largou estas ditas 

cazas, e as adiante. 

Pessuhirão eztas cazas, grandes e quintal Maria de Souza e Simão da Costa filha e 

genro do dito padre Gonçalo de Souza e as pequenas adiante pessuio seu irmão Manuel 

de Souza e aos ditos comprou o reverendo Domingos de Carvalho, e Azevedo conego 

que foi desta Sé por escritura feita aos 23 de Setembro de 1678 por Antonio Roiz de 

Madureira tabaliam desta cidade que o Cabido deu sua autoridade em 17 de Setembro 

de 1678 e não pagou laudemio por ser capitular  

E o mesmo conego comprou depois as cazas pequenas adiante declaradas como ahy se 

diz 

Por falecimento do dito Domingos Carvalho de Azevedo sendo abbade de São Martinho 

do Campo remattou assim estas cazas grandes como as pequenas adiante o reverendo 

Domingos Barbosa conego magistral desta Sé em preço de 730$ reis como consta da 

carta de rematação passada em 29 de Agosto de 1732 por Julião Dias Ribeiro escrivão 

do auditorio eclesiastico desta cidade. Aqui o Cabido deu sua authoridade aos 26 de 

Setembro de 1736 e por ter uzado de privilegio de capitular em outra compra 

antecedente que vay neste livro a folio 3 verso, e assim pagou agora desta remattação o 

laudemio de quatro hum que são 192$500 reis de que se lhe perdoou a metade livre 

livro segundo dos laudemios folha 111 

 

[Fl. 20] Gonçalo da Rocha traz huas casas e enxido com as ditas defronte das suas casas 

e parte de outra parte com o enxido das casas de Duarte Ribeiro que tambem he 

propriedade do Cabido pagua dozentos reis e tralas por prazo de nomeações de tres 

pessoas em que he a primeira 

 

Este prazo era de tres vidas foi feito a Duarte Rebelo e sua molher Lianor Matosa em 

primeira e segunda vidas e para hum filho ou filha dantranbos em 3ª por Simão Ribero 
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coniguo e escrivão do Cabido aos 2 de Setembro de 1551 pella renda acima dita e outro 

tanto de lutuosa por falecimento de cada vida ˙/ vai no livro sine numero folio 138 v. 

Os quaes a venderom estas casas e quintal a Dom Christovão Anrriques por onze mil e 

quinhentos reis como consta de duas escrituras de venda que per duas vezes lhe fezerom 

do sobredito hua por Guaspar de Couros tabaliam das notas nesta cidade aos 16 de 

Setembro de 1552 a que o Cabido deu consentimento por Francisco Soares coniguo e 

seu escrivão aos 19 do mesmo mes e anno ˙/. e a outra por Bernardo Fernandes tabaliam 

das notas nesta cidade aos 30 de Janeiro de 1553 a que o Cabido deu consentimento por 

Antonio de Crasto coniguo nas costas do mesmo prazo a 21 de Novembro de 1552 

assinado por todos e ouve o Cabido por bem que elle fosse primeira pessoa e nomeasse 

a segunda / e a segunda a terceira /. e ambos estes consentimentos são assinados por 

todos /. da trespassação de Dom Christovão a Dona Branca consta atras /. 

 

(b) São do padre Gonçalo de Sousa 

 

(b) Estas cazas e as atraz escriptas forão do arcediago Gonçalo da Rocha acediago de 

Oliveira e conego desta Sé, que as deixou a Gaspar da Rocha e por morte deste as 

pertenderão seus herdeiros Maria de Crasto e sua filha, e por composição as largarão 

ao padre Gonçalo de Souza como atraz se diz e depois pessuhio Manuel de Souza filho 

do mesmo e irmão de Maria de Souza mulher de Simão da Costa  

 

[Fl.20 v.] Ao dito Simão da Costa se renovou de livre nomeação com renda de 250 reis 

em que entra 50 reis de acrescentamento em 5 de Abril de 1679 por Christovão de 

Oliveira tabaliam esta [sic] cidade vay o traslado no livro 31 folio 261 tem de lutuosa 

outro tanto como de renda domynio de quatro hum 

Pessuhio depoiz o licenciado Manuel dos Santos em 2ª vida filho do dito a quem 

comprou o reverendo Domingos de Carvalho e Azevedo conego desta Sé por escritura 

feita em 19 de Março de 1712 por Antonio Gonçalves Mendes tabaleão desta cidade. A 

que o Cabido deu sua autoridade em 14 de Agosto de 1713 declarando nele que se 

fizece renovação deste prazo, e do outro atras das cazas grandes tudo junto por serem 

ambas as cazas de hum prazo. E que por isso não devia laudemio como capitular. Foi 

equivocação porque este prazo he destinto de outro, como se pode ver no livro sine 

numaro em que a folio dez vº se acha o das cazas grandes, e a folio 13 v. este destas 

cazas pequenas. 
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Estas cazas pequenas juntas com as grandes atras pessuhio juntas o dito conego 

Domingos de Carvalho de Azevedo que depois foi abbade de Sam Martinho do Campo 

e por seu falecimento as remattou ambas juntas o reverendo Domingos Barbosa conego 

magistral desta Sé como como consta da carta de rematação e authoridade atras 

declarada folio 19 v. 

 

[Fl. 21] Aguora o padre Guaspar de Magalhaes (m) traz as casas que forão do 

escaldado por prazo de nomeações de tres pessoas em que he a primeira que estão 

abaixo loguo peguadas com as atras ditas do coniguo Campelo e pagua cento trinta e 

seis reis (n) risquei as gualinhas por que as não deve pelo prazo que se vio 

 

Este prazo de nomeações foi feito a Antonio Roiz clerigo da alcunha o escaldado em 1ª 

pessoa por Johão Alvares escrivão do Cabido aos 15 de Aguosto de 1533 pella renda 

acima dita˙/ 

O qual Antonio Roiz trespassou estas casas em Gonçalo de Ceabra como consta da 

escritura feita por Bartholomeu Alvares de Araujo aos 11 de Fevereiro de 1559 a que o 

Cabido deu consentimento por Balthasar Martins seu escrivão aos 13 de Fevereiro de 

1559 assinado por todos /.  

 

(b) Pedro Ferreira em 18 de Novembro de 91 renundiou o direito destas casas em 

Cabido por Luis Pais que fes seu procurador por hua procuração junta a renunciação e 

ao tornarem as casas ao dito Gaspar de Magalhães, e o Cabido aseitou a renunciação 

e por virtude dela aseitou a Gaspar de Magalhães por caseiro nas vidas que tinha pelo 

prazo novo, como consta do consentimento que fez Manuel Catella e asinou o Cabido 

no dia mes e ano asima 

(b) Por falecimento de Guaspar de Magalhães socedeu nestas casas Maria Alvarez sua 

ama em terceira vida per nomeação que persentou e testamento fez Guaspar de 

Magalhães ˙/. 

(b) Vendeu estas casas Antonio Alvarez Boim em corenta mil reis fez escritura 

Pantaliam Correa dos Santos em des dias de Julho 614 deram lhe cosentimento a 11 de 

Agosto do dito ano;(b) por falecimento do dito Antonio Alves Boim beneficiado nesta Sé 

soçedeu como herdeira sua irmã e paga de renda cada anno por obrigação de missas 

do dito padre tres mil e oitocentos reis ao todo  
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[Fl. 22] (o) Jorge Alves vigario de Oliveira primeira vida tras as casas abaixo loguo 

peguadas com as atras ditas por prazo de nomeações de tres pessoas em que he a 

primeira pagua cento e quarenta reis duas gualinhas 

 

(b) Possue neste anno de 1676 Pedro de Souza Ferreira e paga 300 reis e 5 galinhas he 

prazo fatheosim, e vai no livro 11 folio 140 

 

Foi feito este prazo a Andre Anes clerigo e coreiro nesta See em primeira pessoa por 

Johão Alvares escrivão do Cabido aos 17 de Aguosto de 1517 pella renda acima dita e 

he ja defunto ˙/. não vi por onde desse nem vendesse estas casas a Gonçalo de Ceabra o 

qual Andre Anes ouve estas casas de Bastião Roiz e he ja defunta a primeira pessoa /. 

E nomeou nellas em 2ª pessoa a Paulo Fernandes clerigo e cura nesta See o qual Paulo 

Fernandez as vendeu a Manoel de Ceabra bacharel nesta See por oito mil reis como 

tudo mais larguamente consta da carta de venda feita por Bastião Alves tabaliam das 

notas nesta cidade aos 30 de Dezembro de 1560 / a que o Cabido deu consentimento por 

Antonio de Crasto coniguo seu escrivão aos 24 de Abril de 1569 / asinado por todos e o 

recebeo em 2ª pessoa como era o dito Paulo Fernandes /. estas casas vendeu Catarina 

Gonçalves may do bispo Dom Manoel de Ceabra por hua procuração feita em 4 de 

Setembro de 85 a Jorge Alves reitor da igreja de Oliveira por preço de dez mill reis fez a 

escritura Rui de Couros tabaliam do Porto a 20 de Nouvembro de 1585 e o Cabido lhe 

deu cosentimento por Cezar Vilela a 27 do dito mes asinado por todos e o reçebeo por 

cazeiro conforme o direito e fez novo prazo delas em que lhe acreçentarom vinte reis e 

fez o prazo Cezar Vilela a 16 de Dezembro de 1585 

 

(b) Estas cazas comprou Sebastião Pereira da Banharia o manhozo e nellas com seu 

quintal hé feito outras cazas de novo e são agora duas moradas paga o dominio 

 

[Fl. 23] Antonio da Costa cidadão filho que foi de Thome da Costa traz huas casas 

loguo abaixo das atras ditas por prazo de tres vidas en que he a 3ª pagua cem reis e duas 

gualinhas  

 

(p)Estaá nas notas de Antonio Ferreira coniguo /. 
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E outro mais antiguo nas notas de Johão Alves Banharia por 100 reis de renda somente 

/. 

 

(b)Estas cazas comprou Jorge Alvares que tem as outras que ficam atraz vezinhas 

delas, por preço de dous mill reis ao Cabido lhe deu consentimento e o recebeo por 

cazeiro conforme o direito e quitou lhe o dominio, fez a escritura Rui de Couros 

tabaliam de notas a 12 de Junho de 1586 

 

(p)Possue neste anno de 1676 o beneficiado desta See Manoel Bayão. I se lhe renovou 

prazo fatheosim neste mes de Junho do anno de 1676 com renda 

 

(b)Saber se ha quem possue estas cazas e se se paga o foro 

 

[Fl. 24] (q) Paulo da Costa cleriguo e choreiro  

(b)Fizeram destas cazas prazo fatuozim ao dito Paulo da Costa authoritate ordinaria 

conforme a o direito e fes o prazo Rui de Couros tabaliam em 20 de Junho de 90 com 

sincoenta reis dacresentamento e que a refaça em dous anos e a primeira pagua ha de 

ser em São Miguel de 91 

 

(b)Possue neste anno de 1676 o filho do beneficiado Manuel Bayão, que as comprou a 

Bernardo Tavares tambem beneficiado; paga 250 reis; e 2 galinhas vai o praso no livro 

11 folio 25 chamasse o caseiro tambem Manuel Bayão filho do ditto beneficiado  

Foi feito este prazo de nomeações de tres pessoas a Guaspar Gonçalves fuseiro clerigo e 

coreiro nesta See por Balthasar Martins coniguo e escrivão do cabido aos 23 de Janeiro 

de 1570 pella renda acima dita tem apeguação em forma e por condição que a segunda e 

terceira pessoas do dia que se socederem nelle a trinta dias se venhão presentar ao 

cabido e levarem certidão nas costas do dito prazo como forão avidos e recebidos por 

caseyro sob pena de o perderem / e ouve estas casas per via descambo que fez com 

Bento Leite coniguo por outras que tinha ao chafariz em que o dito Bento Leite fez 

casas e o dito Guaspar Gonçalves primeira pessoa he já defunto /.  

O qual deu em dote e casamento estas casas a Quitéria Fernandes sua filha e a nomeou 

em segunda pessoa por seu falecimento como me constou por hua certidão de Salvador 

da Fonsequa tabaliam do paco e judicial nesta cidade por elle assinada de seu sinal raso 



 48

aos 7 de Novembro de 1576 na qual vinha tresladada hua verba da manda que por sua 

mão fezera o dito Guaspar Gonçalves clerigo que estava em poder do dito Salvador da 

Fonsequa que diz o seguinte /.  

Diguo eu Guaspar Gonçalves sobredito que eu tenho huas casas na rua de Redemunho 

desta cidade do Porto que são de prazo e paguão ao Cabido desta See dozentos reis e 

duas gualinhas em cada hum anno de penção / as quaes casas fiz de foguo morto / e as 

deixo a Aleixo Lopes e a sua molher Quiteria Fernandes casados moradores na aldea da 

Mynhoteira da Terra da Feira por lhas ter permetidas em dote e casamento quando se 

casarom e foi antes do Concilio e levando cada hum delles por segunda vida e falecendo 

elles antes que eu morra então as deixo e nomeo hum filho delles Aleixo Lopez o que 

for mais para isso // e não dizia a certidão em dia fora a manda feita nem por quem fora 

approvada/. 

Os sobreditos Aleixo Lopes e Quiteria Fernandes venderom estas casas a Paulo da 

Costa cleriguo e choreiro nesta See do Porto por oito mil reis como consta da carta de 

venda feita por Alvaro Monteiro tabaliam das notas nesta cidade aos 12 de Novembro 

de 1576 diguo aos 26 de Janeiro de 1577 a que o Cabido deu consentimento e recebeo 

por caseiro o dito Paulo da Costa na vida que de direito lhe cabe que he segunda vida 

em quanto viver Quiteria Fernandes molher do vendedor / o qual consentimento foi 

feito por Balthazar Martins coniguo e escrivão do Cabido aos 15 de Fevereiro de 1577 

assinado por todos/.  

 

(b)São do padre Bernardo Tavares 

 

[Fl. 25] (b)Antonia Vaz comprou fes novo prazo João de Azevedo tabaliam em Maio de 

612 com corenta reis mais                   

 

Manuel Leite filho que foi de Bento Leite coniguo traz hum enxido da Palmeira com 

hua casa terrea que estava no dito enxido por prazo de nomeacões de tres pessoas em 

que he pagua cento e quarenta reis e hua gualinha  

 

(b)Antonia Vaz compradora, e primeira vida no prazo em seu testamento, nomeou a sua 

sobrinha Maria de Almeida mulher de Pero Gomes alfaiate neste quintal  
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(b)Comprou este quintal Antonio Dias da Costa meo prebendado a Pero Gomes 

alfaiate e a Maria de Almeida sua molher per cincoenta e cinco mil reis e lhe deo o 

Cabido consentimento a 3 de Novembro de 628 

 

(b)Vai o prazo no libro 14 folio 212 v. pessue o reverendo conigo Antonio Mourão 

 

[Fl. 26] (r)Andre Fernandez cura traz hua casa abaixo loguo peguada com o enxido da 

Palmeira por prazo de nomeações de tres pessoas em que he segunda e pagua dozentos e 

quarenta reis 

 

(b)Aguora ho padre Andre Fernandez Vas comprou por 4800 reis como constou da 

escritura de venda que aprezentou a que o Cabido deu consentimento e lhe quitou o 

dominio em 29 de Novembro de 82. 

 

Foi feito este prazo por Balthasar Martins coniguo e escrivão do Cabido ao primeiro de 

Março de 1574 pella renda acima dita ˙/ tem apeguação em forma /. e por condição que 

a segunda e terceira pessoa do dia que nelle socederem a dous meses se venhão 

presentar e levarem certidão nas costas delle de como forom avidos e recebidos por 

caseiros sob pena de o perder ˙/ estas casas pedio Afonso Ferraz conigo por vagarem 

por falecimento de Bento Leite coniguo e as deu a Ana Ferreira por servir o dito Bento  

Leite /. 

 

(b) He falecida Anna Ferreira / a quall antes que falecesse nomeou en segunda vida 

neste prazo a Francisco Leite chantre de Cedofeita / por hua nomeação que apresentou 

feita por Antonio Luis clerigo de missa e aprovada e tresladada por Marco Serveira 

escrivão do judiciall desta cidade / e concertada por Rui de Couros tabaliam [?] /feita 

aos 23 dias de Novembro de 1580/ anos  

 

(b)Estas casas comprou Antonio Dias da Costa meo prebendado ao padre João de 

Morais, e lhe derão consentimento a 3 de Novembro de 628 (b)estão mistas com o 

quintal atras tudo em hua serventia  

 

(b)Pessue o reverendo conigo Antonio Mourão» 
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(a) Por cima de “Vicente Ferreira” escreveram posteriormente “Pelonia Ferreira”. Com a caligrafia mais antiga foi 
escrito “Duarte Ribeiro genrro que foi de Bartholomeu Rodrigues abbade de Cornado traz as”, tendo sido depois 
riscado. 
(b) Escrito posteriormente. 
(c) Por baixo de “O licenciado Pero Ferreira da Silva arcediaguo de Oliveira” está escrito com a caligrafia mais 
antiga “Christovão Jorge clerigo”, encontrando-se riscado. 
(d) Estas frases, do texto mais antigo estão riscadas.  
(e) Por baixo da palavra «primeira» está escrita a palavra «segunda», a qual está riscada.  
(f) Por baixo da palavra «sesenta» está escrita a palavra «quarenta», a qual está riscada. 
(g) Espaço em branco. 
(h) Por baixo de «O licenciado Pero Ferreira» está escrito com a caligrafia mais antiga «Guaspar Fernandes viguario 
de Paranhos», estando riscado. 
(i) Por baixo de «Dona Guiomar» está escrito «Dom Johão», encontrando-se riscado. 
(j) As seguintes palavras estão riscadas: «pagua trezentos reis e duas gualinhas». 
(k) Esta frase foi escrita depois. O excerto seguinte encontra-se riscado: «Dona Isabel Freire viuva molher que foi de 
Christovão Duci filho do Doutor Johão de Lomano traz hum pardieiro em que se fezerom casas». 
(l) Estas palavras foram escritas posteriormente. O seguinte excerto do documento encontra-se riscado: «Dona Isabel 
Freire viuva molher que foi de Christóvão Duci filho do Doutor Johão de Lomano traz humas casas loguo abaixo 
peguadas com o pardieiro atras dito por prazo de nomeações de tres pessoas em que he a segunda pagua cem reis e 
duas gualinhas». 
(m) As palavras «Aguora o padre Guaspar de Magalhaes» foram escritas depois. As palavras «Gonçalo de Ceabra 
cidadão» estão riscadas. 
(n) Na fonte está riscado o seguinte: «e duas gualinhas».  
(o) Por baixo de «Jorge Alves vigario de Oliveira primeira vida», está escrito «Dom Manoel de Ceabra bispo de 
Ceuta filho de Guonçalo de Ceabra cidadão traz ou». Estas palavras, do texto mais antigo, estão riscadas. 
(p) Escrito posteriormente, encontrando-se ao lado do texto mais antigo. 
(q) Por baixo de «Paulo da Costa cleriguo choreiro», está riscado o seguinte: «Guaspar Gonçalves fuseiro de alcunha 
traz humas casas abaixo das atras ditas. E mete se antrellas huma casa da Misericordia por prazo de nomeações em 
que he a segunda pessoa pagua dozentos reis e duas gualinhas». Estas últimas frases são do texto mais antigo. 
(r) Ao lado de «Andre Fernandes» escreveram «Francisco Leite chantre de Cedofeita», estando riscado, e por baixo 
escreveram «Ana Ferreira», encontrando-se também riscado. 
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Documento nº 5 

1565, Janeiro, 22  

«Prazo de humas cazas que estão sobre o chafariz da Sé feito ao conego Bento Leite» 

(transcrição parcial) 

A.D.P., Livro de prazos, nº 5143, fls. 218-221 

 

«Prazo fatiosim de humas casas que estão sobre o chafariz da See feito a Bento Leite 

coniguo da See do Porto e para seus herdeiros e sobcesores 

Im nomine Domini. Saibam quamtos esta carta de emprazamento im perpetum fatiosim 

doge este dia por todo sempre amtre vivos valedoura virem como no anno do naçimento 

de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e quinhemtos sesemta e cimco annos aos vimte e 

dous dias do mes de Janeiro do dito anno em a cidade do Porto na casa do Cabido da 

dita See estando ahi presentes e chamados per som de campa tamgida a Cabido e 

Cabido fazendo segundo seu bom e amtiguo custume para os casos semelhamtes / 

Manoel da Costa mestrescola Dom Christovão Amrriquez arçediaguo de Oliveira 

Francisco Paez accipreste Zacharias Mendez Simão Ribeiro Francisco Soares Simão 

Roquez de Freitas Balthasar Martinz Manoel Vallejo João Bradão [Fl.218v.] todos 

dignidades conigos Cabido da dita See do Porto pelos quaes foi dito a mim Balthasar 

Martinz coniguo na mesma See e seu escrivão e testemunhas abaixo nomeadas que 

amtre os mais beês que a sua mesa pertemçem erão humas casas que estão sitas sobre o 

chafariz desta See da bamda do naçemte as quaes o dito Bemto Leite comprara e 

despois de as ter compradas começara fazer obra nellas e vemdo o muito do que se avia 

mister para acabar de reedifiquar as ditas casas e vira a gramde perda que lhe vinha em 

reedifiquar as ditas casas não temdo per prazo mais que de tres vidas nos dise que se lhe 

quisesemos fazer prazo fatiosim perpetuo das ditas casas hiria com a dita obra adiante e 

não lho querendo nos fazer o dito prazo fatiosim nos alargaria as ditas casas e sobre iso 

nos fez huma petição de que o teor he o segimte //Muito reverendos magnificos 

senhores Diz Bento Leite coniguo nesta See de Porto que elle comprou humas casas 

cuja propriedade he de vosas merçes e ora quer comprar outras que estão jumto dellas e 

em humas e outras não pode deixar de gastar mais de mil cruzados / e por que as ditas 

casas estão muito damnifiquadas e ruinosas e de maneira que segumdo desposição de 

direito vosas merçes lhe podem dellas fazer prazo phatiosim / pede a vosas merçes que 

declarando e julgando o ordinario que as ditas casas estão da dita maneira lhe mandem 
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fazer prazo dellas em phatiosim por sua justa veadoria no que recebera merçe justiça as 

quaes casas estão arriba do chafariz da See / detras da capella maior // Item a qual 

posemos hum despacho que diz he o Cabido por bem de fazer prazo fatiosim destas 

casas comteudas nesta petição avendo respeito [Fl.219] ao evidemte proveito que o 

Cabido recebe na reedifiquação dellas e isto por sua justa veadoria e julgamdo o 

ordinario que de direito se lhe pode fazer em Cabido aos dito dias do mes de Julho de 

mill e quinhemtos e sesemta annos e dayão Amtonio de Crasto Roquez de Freitas e com 

este despacho fizemos huma petição ao vigario e provisor deste bispado de que o teor he 

ho segimte Item o dayão dignidades conigos Cabido desta See do Porto fazemos saber a 

vosa merçe que a nos he requerido por a petição atras escritta per Bemto Leite nosso 

coniguo e irmão que lhe façamos prazo phatiosim de humas moradas de casas que estão 

açima do chafariz desta See que elle traz per prazo de tres vidas por as ditas casas 

estarem mui damnificadas e roinosas e parte dellas serem ja caidas e outras estarem para 

isso e se sostemtarem sobre escoras e terem necessidade de com brevidade serem 

repairadas e refeitas em que se ha de fazer muita despeza pedimos a vosa merçe queira 

hir por sua pessoa com o conigo Lourenco de Figeiroa ver as ditas casas e achando que 

as ditas casas estão da maneira sobredita nos dee licemça e autoridade para fazermos o 

dito prazo no que receberemos justiça e merçe […Fl.220v.…] Item apeguaçom das 

casas do senhor Bemto Leite coniguo desta See do Porto as quaees estão sobre o 

chafariz da See que elle fez todas de novo pellos senhores Gaspar Vilela e Roquez de 

Freitas aos oito de Janeiro de mill quinhemtos e sesenta e cimquo annos Item estas casas 

pola fromtaria do chafariz nove varas em vão a quall casa esta armada sobre columnas 

de pedra que estão da parte da rua e tem no compridom que vai ter na rua do 

Redemoinho [Fl.221] quimze varas / e vão as ditas casas em volta escomça e demtro 

nestas casas comtra o Redemoynho tem un [sic] esta hum pateo descuberto e neste 

comprimento e largura tem as casas seguimtes / tem huma escada de pedra de fora das 

ditas casas que tem de compridoprido [sic] oyto varas e de larguo oito palmos e loguo 

tem huma sala forrada e ladrilhada e huma amticamara e huma camara tudo forrado e 

ladrilhada e outra camara tãobem forrada e não ladrilhada e outra casa que serve de 

cozinha com outra casa peguada com ella que serve de despemsa que tem janelas para o 

Redemoinho e tudo no amdar de baixo Item huma casa sobradada sobre a cozinha e 

despemsa com huma varamda que vem sobre o pateo e outra camara com janellas para a 

Rua do Redemuinho / e tem tambem por baixo nas logeas as casas segimtes // Item 

huma casa que serve de çeleiro e huma açoteia ladrilhada com huma janela pro chafariz 
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e tem huma estrebaria e de baixo da despemsa hua casa que serve de mocos que esta 

sobradada e todas estas casas feitas de novo / e diseram os ditos senhores apegadores 

que polo juramento que lhes fora dado polos senhores do Cabido a elles lhes parecia que 

o dito Bemto Leite e seus sobcessores deviam pagar polo prazo novo fatiosim 

novecemtos reis e quatro galinhas que he mais do que damtes soya de pagar por prazo 

dambas as moradas de tres vidas trezentos reis digo [?] reis e isto lhes parecia pelo 

juramento que tinham recebido Balthasar Martinz coniguo e escrivão do Cabido o 

escrevy / Roque de Freitas Gaspar Vilela …» 
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Documento n.º 6 

1620, Março, 2 

Prazo feito a Francisco Freitas do Amaral (transcrição parcial) 

A.D.P., Livro de prazos, n.º 5163, fls. 113v.-116v. 

 

«Prazo fateosim feito ao Doutor Francisco de Freitas do Amaral chantre das cazas do 

Redemoinho, que forão do abbade Fancisco de Chaves Paes, paga de renda mil e 

quinhentos reis, e tres galinhas 

E nome de Deos Amen. Saibão quantos este publico instromento de [Fl. 114] contracto 

de emprazamento in perpetuum fateozim de humas cazas virem que no anno do 

nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos e vinte annos aos dous dias 

do mes de Março do dito anno na cidade do Porto, e caza do reverendo Cabbido da 

Santa Sé da dita cidade, estando hi prezentes fazendo Cabbido a elle chamados per som 

de campa tangida segundo o tem de seu bom uzo, e antigo costume especialmente para 

este emprazamento […Fl. 114v.] estando prezente o Doutor Francisco de Freitas do 

Amaral chantre nesta Sé, e disse a elles dignidades conegos, e Cabbido que elle possuia 

huas cazas em que vivia na Rua do Redemoinho e porque ellas estavão muito 

damnificadas e elle queria gastar nellas mais de quinhentos cruzados no concerto lhes 

pedia havendo respeito a ser primeira vida lhe fizessem prazo fateozim visto a muita 

utilidade que acrezcia a esta Meza […Fl. 115] // Vimos as cazas de que se fas menção 

na petição atras e porque estão damnificadas e hão mister reparadas de novo, em que o 

reverendo chantre deve pagara muito, respeitando juntamente ao citio dellas nos parece 

que será utelidade de nossa Meza fazerse lhe prazo fateosim [...] // vista a informação 

dos apegadores havemos por bem que se lhe faça ao suplicante [Fl. 115v.] prazo de 

cazas em que vive fatuezim [...] visto a rua em que as cazas estão e as muitas obras que 

se hão de fazer nellas e o damnificamento que tem//[…Fl. 116] cazas cetas no 

Redemoinho propriedade do Cabbido dezta Sé, que forão de Francisco de Chaves Paes 

abbade que foi de Sam Christovão de Mafamude por virtude de huma doação que nelle 

fes sua irmaã Catharina Paes terceira vida que era nellas e hora possue por via de 

compra o reverendo Francisco de Freitas do Amaral chantre [...] estas cazas por fora ao 

longo da rua ten quatorze varas de comprido e de largo dezaseis com hum pateo que [Fl. 

116v.] eztá no meyo, que tem hua larangeira, e hua figueira ten estas cazas hum 

ezcriptorio e huma salla, duas camaras forradas, e huma cazinha de vidroz, hua cozinha 
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com outra caza para tras e hua torrinha com huma caza de dezpejo, e hum corredor digo 

e hum corredor da salla para a cozinha, tem de baixo do ezcriptorio hua eztrebaria e de 

baixo da salla hua adega, e de baixo da cozinha hua logea hua serventia com porta para 

a travessa que vai para Santa Clara, parte por diante com a Rua do Redemoinho e por 

tras com a travessa que vai para Santa Clara e de todas as outras partes com 

propriedades do Cabbido desta Sé...» 
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Documento n.º 7 

1632, Julho, 3 

Prazo feito a Duarte Vieira da Veiga (transcrição parcial) 

A.D.P., Livro de prazos, n.º 5164, fls. 262v.-269v. 

 

«Publico instrumento de contrato de emprazamento in perpetuum fateozim de hoje para 

sempre de huas cazas, com hum quintal virem, que no anno de nazcimento de Nosso 

Senhor Jezus Christo de mil seiscentos, e trinta e dous annos aos tres dias do mes de 

Junho do dito anno na mui nobre, e sempre leal cidade do Porto e Caza do reverendo 

Cabbido que está na clauzta da Santa Se da mesma cidade […Fl. 263…] são huas 

moradas de cazas citas na dita Rua de Redemuinho em que elle Duarte Vieira da Veiga 

e Jeronima Soares sua mulher vivem com hum quintal de fora das trazeiras das ditas 

cazas que todo possuião e succederão por titulo de dote que dellas lhe fes Maria de 

Barros Dona viuva sua may e sogra mulher que ficou de Gaspar Pinto Giraldes cidadão 

desta cidade que Deos tenha em gloria o qual dote lhe fizera por ezcriptura publica feita 

nas notas de Francisco Ribeiro tabelião de notas nesta cidade e que das ditas cazas, e 

quintal fora feito prazo de tres vidas de nomeações a Maria Alves Dona viuva mulher 

que [Fl. 263v.] foi de João Cordeiro em foro de penção de quatro centos reis e duas 

galinhas, como se contem do dito prazo que logo hi mostrarão que eu tabelião dou fé ser 

feito e assignado pello conego Manuel Catella secretario escrivão do Cabbido em os 

sinco dias do mes de Julho de mil quinhentos setenta e nove annos, e succedendo nas 

ditas cazas, e quintal Damião Cordeiro mays a dita Maria Alves em segunda vida fez de 

tudo venda ao dito Gaspar Pinto Giraldes, seu pay e sogro, a saber, as cazas forão 

vendidas por ezcriptura feita por Pantalião Correa dos Santos tabelião que foi nesta 

cidade em dezoito dias do mes de Abril de mil e seiscentos annos, e o dito quintal lhe 

foi tambem vendido por ezcriptura feita por Gaspar de Carvalho tabelião que foi de 

notas na mesma cidade em os honze dias do mes de [Fl. 264] Dezembro do mesmo anno 

de mil e seiscentos, e o dito Gaspar Pinto Giraldes ficou succedendo em terceira vida 

nas ditas cazas e seu quintal, que tudo ao prezente eztava vago de prazo para elles 

senhorios por quanto o dito Gaspar Pinto tinha pedido a elles senhorios e ao ditto 

Cabbido, que sem embargo de ser prazo de vidas, das ditas propriedades lho fizessem 

fateozim havendo respeito que fazia de novo as ditas cazas e se julgou assim por 

sentença do ordinario, e elles Duarte Vieira e sua mulher tinhão pedido por sua petição a 
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elles senhorios lhe fizessem o dito prazo perpetuo e elle senhorio houverão por bem lho 

querer fazer por justa vedoria em fateozim para sempre por as ditas cazas e seu quintal 

restarem vagas de prazo para sua meza capitullar […Fl. 263v…] // Diz Gaspar Pinto 

morador nesta cidade que elle comprou huns pardieiros, e quintal na Rua do 

Redemoinho de que vossas merces são direitos senhorios, e porque para aproveitar o 

que comprou, que era incapas de se pagar delle penção pôz tudo por terra, e fas cazas de 

novo em que gasta mais de quinhentos mil reis. Pede a vossa merce que sem embargo 

de ser prazo de vidas o dar da dita propriedade de que se paga quatrocentos reis e duas 

galinhas de penção lhe facão fateozim havendo respeito que fas de novo as ditas cazas 

[…Fl. 265…] Aos quinze dias do mes de Novembro do anno de mil seiscentos e hum 

annos em esta cidade do Porto na Rua do Redemoinho desta cidade aonde o senhor 

vigario foi em cumprimento do dezpacho dos senhores do Cabbido, e a requerimento do 

suplicante Gaspar Pinto, vio as cazas contheudas na petição atras [Fl. 265v] comigo 

escrivão as quais todas vio, e achou serem feitas todas de novo salvo hua camara, mas 

as mais todas de novo dez os alicerses athé o telhado e são cazas grandes e formozas 

com sua salla muito formoza e camaras, e apozentos forrados e cozinha e cazas para 

agazalhos de gente e hua caza de estado, e hum escriptorio e dispensas, e logeas de 

modo que achou serem cazas feitas com muito custo e de boas paredes, as quaes pella 

informação que tomou achou que antes do suplicante Gaspar Pinto as fazer do modo 

que estão erão cazinhas muito pequenas e que estavão quazi todas no chão o que todo o 

contheudo neste termo eu escrivão certefico passar na verdade por ver bem as ditas 

cazas assim ao prezente como antes do suplicante bolir nellas […Fl. 267…] // Apegação 

e vedoria // Aos vinte e dous dias do mes de Março de mil seiscentos e trinta e dous 

annos forão apegadas as cazas que o Cabbido da Sé do Porto tem na Rua do 

Redemoinho que agora pessue Duarte Vieira a sua mulher Jeronima Soares pelos 

senhores conegos Gaspas Vieira da Motta arcipreste, e Francisco de Rezende, e 

Pantalião Dias Sal [Fl. 267v] vado apegadores do dito anno // Tem estas cazas de 

comprido da rua athe o cabo da salla, que está contra o Mosteiro de Santa Clara 

dezanove varas de sinco palmos cada vara, e de largo tres varas, e dentro neste citio e 

medição tem as cazas seguintes a saber // Hum pateo com porta para a rua que tem de 

vão em comprido sete varas e meya, e de largo sinco varas, e com sua escada de pedra 

que sobe para a salla principal a qual salla tem de comprido sete varas, e de largo sinco 

com suas janellas rasgadas para a parte de Santa Clara, para a parte do sul tem hua  

antecamara com hua janella rasgada para o mosteiro de Santa Clara, que tem de 
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comprido sinco varas e de largo quatro varas // Hua camara logo seguinte que tem de 

comprido quatro varas e meya, [Fl. 268] e de largo tres e meya com janella para o pateo, 

e junto a esta outra recamera que tem de comprido tres varas e meya, e de largo tres 

varas com sua janella para o pateo, e mais adiante tem hua despença com janella para a 

rua  que tem de comprido sinco varas e meya e de largo tres varas, e da parte do norte 

huma cozinha que tem de comprido quatro varas e meya e de largo tres e meya, e junto 

á cozinha tem huma caza que serve de despejos que tem de comprido duas varas e 

meya, e de largo outro tanto, e junto a esta huma caza, que está ao pe da escada com 

porta, e janella para o pateo, que serve de agazalho dos mossos que tem de comprido 

quatro varas, e duas de largo com seu sobrado, e sobre a cozinha está huma caza de 

agazalhos das creadas sem vista, que tem de comprido duas [Fl. 268v]  varas  e meya, e 

outro tanto de largo // Nos baixos destas ditas cazas esta hua logea com sua porta para o 

pateo que tem de comprido quatro varas, e de largo tres varas e junto desta logea esta 

huma cazinha com seu sobrado, janella, e porta para a rua que tem de comprido quatro 

varas, e de largo tres varas // Outra logea de baixo da caza dos mossos que tem de 

comprido quatro varas e de largo duos // De baixo da salla no andar do pateo tem hua 

caza que serve de passadiço com hua escada de pedra para o quintal que tem de 

comprido sete varas, e meya com huma janella rasgada para Santa Clara e de largo 

quatro varas, e meya e logo hum ezcriptorio no mesmo andar com janella rasgada para 

Santa Clara que tem de comprido sinco varas, [Fl. 269] e de largo quatro, e por dentro 

deste ezcriptorio está hua caza que serve de adega que tem de comprido tres varas e 

meya, e outro tanto de largo, e de baixo da cozinha tem outra logea com fresta para 

Santa Clara, que tem de comprido sete varas e meya, e de largo tres varas e estas cazas 

tem de huma parte para o norte as cazas do chantre Francisco de Freitas do Amaral e da 

parte do sul com cazas que forão, de Pero Ferreira da Sylva arcediago de Oliveira todas 

propriedades do mesmo Cabbido, e do poente com a rua publica do Redemoinho e do 

nascente com caminho que vai para Santa Clara, e entre este caminho por onde passa o 

cano da agoa dos Apostolos, e os arcos da agoa do chafaris da Sé, esta hum quintal que 

pertence a estas mesmas [Fl. 269v]  cazas, que tem hum posso digo o qual tem hum 

poço com hum tanque e tem de comprido trinta e sete varas, e de largo dose varas // E 

com isto hoveram a apegação por acabada ...» 
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Documento n.º 8 

S/d (segundo outras fontes, o documento foi lavrado nos anos setenta do século XVII) 

Prazo feito ao reverendo Afonso Lopes de Abreu (transcrição parcial) 

A.D.P., Cartório da Mitra, n.º 5363, fls. 264-265. 

 

 

«Prazo de livre nomeação de tres vidas feito ao reverendo Afonco Lopes de Abreu 

mestre eschola de huas cazas na Rua do Redemoynho juncto ao Postigo da Senhora da 

Verdade 

Dom Fernando Correa de la Cerda por merce de Deos e da Santa See Apostolica bispo 

do Porto e do concelho de Sua Alteza etc. A quantos esta nossa carta de emprazamento 

de huas cazas e renovação de prazo por tempo de tres vidas somente virem e for 

aprezentada saude em Deos Nosso Senhor. Fazemos saber que por quanto huas cazas 

com seus quintais citas na rua do Redemoinho junto ao postigo de Nossa Senhora da 

Verdade em que de prezente vive o reverendo Afonço Lopes de Abreu mestre eschola 

da insigne collegiada de Cedofeita são de nossa mesa pontifical directo senhorio dellas e 

de natureza de prazo de vidas que a muito tempo estão extinctas e acabadas sem pessoa 

alguá nos pedir a renovacão de prazo dellas antes no veo a noticia que certos 

possuidores que dellas forão fizerão das ditas cazas prazo phateozim a outro terceiro 

emphiteuta perpétuo com foro e penção annual de sinco mil reis nellas imposto sem 

licença nem consitimento nosso nem de nossos antecessores que nunca lho deviamos 

dar por ser em prejuiso da nossa Mitra visto a natureza do prazo velho que he de tres 

vidas de livre nomeação em que as ditas cazas e quintais customavão antiguamente 

andar aforadas por cuja cauza seus antigos possuidores a quem se fes o ultimo prazo de 

vidas por nosso antecessor ficarão perdendo o uzo e direito do dito prazo pello que as 

ouvemos por vaguas para nelas fazermos renovação de prazo de natureza do antiguo a 

quem nos parecesse e para isso ora por parte do dito reverendo mestre eschola Afonço 

Lopes de Abreu nos foi prezentada uma petição por escrito dizendo nella que elle 

possuhia as ditas cazas em que vive citas na rua do Redemuinho junto ao postigo de 

Nossa Senhora por titulo de compra que oferecia de que ja tinha avido authoridade e 

avia paguo o dominio e por que erao de prazo de nossa Mitra que estava extinto e a elle 

supplicante pertencia a renovação delle nos pedia lhe mandassemos fazer a dita 

renovação de prazo das ditas cazas por justa vedoria e vista por nós a dita petição 
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ordenamos por nosso despacho nella dado que se passase carta de vedoria para se fazer 

a apegação a vista do prazo velho que se ajuntaria por bem da qual nosso despacho e em 

complemento seu o nosso escrivão da camara passou a dita carta e foi por nos assinada e 

em virtude della o padre reverendo Manoel Ferreira Marinho juis do tombo dos prazos 

dos cazais e propriedades da nossa Mitra com o seu escrivão eleito Miguel Baptista de 

Macedo forão as ditas cazas e ahi com Domingos Lopes e Andre Gonçalvez pedreiros 

homenz bons e de sans conciencias ajuramentados na forma customada que tomarão 

para louvadoa hum por parte da nossa Mitra outro pella [Fl. 264v.] do cazeiro, as 

medirão apegarão e confrontarão e de tudo fizerão o auto de apegação e vedoria 

seguinte vide hicet tem estas cazas dous sobrados de engado de paredes de pedra de 

alvenaria pela parte da rua ate o sobrado, e pelas mais partes de alto abaixo com sua 

portada de pedra lavrada na estrada, tem de comprido de norte a sul treze varas e de 

largo sete e mea, tem um portal que tem de comprido seis varas e mea, e de largo duas e 

mea adonde está hum cano que recebe as vertentes da agua que vem do jardim do 

senhor bispo quando cahir na rua para regar os quintais das ditas cazas e huma escada 

de pedra de esquadria lavrada que sobe para o segundo sobrado e huma porta para o 

quintal e outra para huma logea// item huma caza que serve de escritorio com suá alcova 

e huma porta que vai para o quintal e bem mais duas janellas rasgadas de pedra lavrada 

de esquadria que cahem sobre o quintal das ditaz cazas que tudo tem de comprido des 

varas e mea e de largo sette varas e mea// item no sobrado de sima para a parte da rua 

huma saleta com duas alcovas repartidas de tapamentos de taipa com duas janelas de 

peitoril e dous almarios nas parades e tão forradas tem tudo de comprido nove varas e 

de largo tres// item outra caza para a parte da rua que serve de cozinha de telha vam com 

huma janela de peitoril para a rua tem de comprido seis varas e de largo coatro// item 

huma sala no dito sobrado de sima forrada de engado com huma alcova, e huma 

chamine de pedra com tres janelas de peitoril que cahem sóbre os quintais das ditas 

cazas, tem de comprido oito varas, e de largo seis// item huma no fundo das ditas cazas 

com sua porta para o quintal tem de comprido nove varas, e de largo sette, confrontão 

estas cazas do nascente com as cazas e quintal do Reverendissimo Cabido desta cidade 

que possue João Ferreira e do norte com a rua de Redemoinhos e das mais partes com 

os quintais das ditas cazas// item um quintal tapado de pedra no andar da rua com sua 

porta para ella com suas pereiras e larangeiras e hum mirante lageado de pedra tem de 

comprido dezassete varas, e de largo nove, confronta de nascente com as ditas cazas e 

do poente com o quintal da Misericordia desta cidade, e do norte com a rua e do sul com 
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outro quintal das ditas cazas// item outro quintal tapado de pedra com suas latadas e 

cheo de arvores de fruto com suas ortas repartido em dous socalcos tem de comprido 

trinta e coatro varas e de largo treze, confronta do nascente com o quintal da 

Misericordia e do poente e sul com o caminho e Rua da Senhora do Postiguo da 

Verdade e do norte com as ditas cazas. E feita assi a dita apegação e vedoria fes 

pergunta o reverendo juis ao cazeiro se bem e verdadeiramente tinha dado a ella todas 

as cazas e quintas e mais pertencas das ditas cazas, e por elle foi dito que pello 

juramento que tomado tinha, e em reverencia delle tinha dado e declarado tudo, sem 

falta nem diminuição alguma que ficasse por dar a esta vedoria, e logo o reverendo juis 

declarou a elles louvados em como destas cazas e quintais se pagava pelo prazo velho 

seis tostoins em dinheiro, e duas galinhas, e assi lhes encarregou sob cargo de juramento 

que tomado tinhão visto terém vistas as cazas e quintais que dessem suas 

determinaçoins, e vissem o que merecia paguar de acrescentamento do dito foro 

antiguo, e por elles foi dito que visto terem vistas as ditas cazas e quintais lhes parecia 

[Fl. 265] acrescentar dous tostoins que ao todo fas soma e quantia de dous cruzados e 

duas galinhas. E tinha por elle juis a dita determinação dos louvados e lhe parecer justa 

se conformou com elles, e de tudo mandou a mim escrivão fazer este termo aos tres dias 

do mes de Mayo de mil e seiz centos e settenta e outo annos, o qual assinou com o 

cazeiro e louvados e eu escrivão que o fis e assinei// O licenciado Manoel Ferreira 

Marinho// Afonco Lopes de Abreu// Miguel Baptista de Macedo// Do louvado do 

cazeiro Andre Gonçalves// Domingos Lopes...» 
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Documento n.º 9 

1670, Março, 8 

Prazo de vidas feito pelo Colégio de S. Lourenço a Diogo de Castro Pinto (transcrição 

parcial) 

A.M.P., H. B.co 9º n.º 31, fls. 198-200 

 

 

«Em nome de Deos amen saibam quantos este publico instrumento de contrato de novo 

emprazamento e prazo de tres vidas compridas e acabadas e mais não das cazas abaixo 

declaradas virem que no anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e 

seissentos e setenta annos aos outo dias do mês de Marco do dito anno nesta muito 

nobre e sempre leal cidade do Porto en o Colegio de Sam Lourenço da Companhia de 

Jesus e onde eu tabellião ao diante nomeado vim e onde parecerão partes da huma o 

padre Luis de Sousa religioso e procurador do dito Colegio e da outra parte estando 

tambem presentes Ignacio Pinto e seu filho Diogo de Crasto mayor de quatroze annos e 

menor de vinte a sinco pessoas reconhecidas de mim tabellião, e por elles foi dito que 

por elle Diogo de Crasto estar de posse das cazas ditas na Rua do Redemunho desta [Fl. 

198v.] cidade que pella parte de diante confrontavão com a mesma rua e pella detraz 

com a viella que vai pera Santa Clara, e das outras bandas com cazas do mesmo Colegio 

as quais cazas deixara ao dito Diogo de Crasto Pinto por legado en seu testamento o 

conigo Sebastião Monteiro que dellas pagava duzentos reis de foro en cada hum anno ao 

dito Collegio e o mesmo pagarão seus antecessores […Fl. 199v.…] medição que 

mandou fazer o padre Luis de Sousa procurador do Collegio da Companhia de Jesus nas 

cazas que são de Ignacio Pinto, item a logea de comprido digo tem a logea de comprido 

o portal trinta a seis palmos, e de largo dezoito mais o sobrado da sala ate ao muro velho 

quarenta e sete palmos [Fl. 200] de comprido e vinte a tres de largo, mais neste andar 

sobre o muro velho huma varanda que tem quinze palmos de largo e oito de comprido, 

mais sua cozinha sobre a camara que he de outro sobrado que tem dezoito palmos de 

largo e quinze de comprido isto na verdade…» 
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Documento n.º 10 

1676, Junho, 17 

Auto de vedoria das casas do beneficiado Manuel Baião 

A.D.P., Vedorias, n.º 504, fl. 25 

 

«Apegação de humas casas sitas na Rua de Redemoinho [٭] as quais se emprazaram a 

Manuel Bayão  

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1676 aos 17 do mes de Junho do 

dito anno na Rua de Redemoinho aonde veo o reverendo cónego Joseph Dias Cação 

comigo Francisco Botelho para fazermos vedoria das casas em que vive o dito 

beneficiado Manuel Bayão por se acharem vagas à Mesa Capitular, e ahi escolhemos 

para nosso louvado a Joseph João, e o reverendo beneficiado caseiro a Antonio Alvres, 

aos quais louvados demos juramento dos Santos Evangelhos para que medissem as 

dittas casas e lançassem a renda que meressem visto andarem the e aqui sem ella e 

tambem ao reverendo beneficiado para que desse todas as suas sentenças a apegação de 

que tudo prometerão e jurarão e eu fiz este termo Francisco Botelho. 

Tem estas casas no andar da rua des o cunhal do portal the o murinho do quintal onse 

varas e meia e de largo quatro varas menos um palmo na qual medição há um portal; 

camera; e quintal. Tem no andar de cima huma sala com suas janellas para defronte da 

cerca do senhor Bispo e huma camera com janella sobre o quintal; e hua cosinha que 

está sobre as casas em que vive Pedro de Souza; as quais partem do poente con outras 

casas da Misericordia e do nacente com casas de Pedro de Souza as quais são foreiras à 

Mesa Capitular, e do norte con a rua publica do Redemoinho; e do sul com o quintal 

desse caseiro que he foreiro a Camera desta cidade; o qual quintal possue seu sobrinho 

Manuel Bayão. E feita assim a ditta vedoria disserão elles louvados que lhe lancavão de 

renda oitenta reis vistas algumas resões que por parte do dito caseiro se offerecerão; e 

ser beneficiado da ditta See e os pagará desde São Miguel de seiscentos setenta e seis 

logo em diante para sempre in perpetuum fatheosim e o ditto caseiro aceitou tudo; e 

assim com os louvados e eu o conego Francisco Botelho o escrevi 

Jozeph João 

O beneficiado padre Manuel Bayão 

Jozeph Dias Cação 

Antonio Alvres » 

 .O documento encontra-se rasgado – (٭)
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Documento n.º 11 

1678, Janeiro, 14 

Auto de vedoria das casas de D. Maria da Silva Carneiro 

A.D.P., Vedorias, n.º 504, fl. 26 

 

«Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil seiscentos setenta e oito, aos 

quatorze dias do mes de Janeiro do dito anno nas casas sitas na Rua do Redemoinho que 

vagaram por morte do Doutor Diogo Carneiro da Silva a ahi apareceu presente o 

reverendo mestre eschola Joseph da Fonseca Godinho Francisco da Costa desta cidade 

procurador que mostrou ser bastante para este acto de Dona Maria da Silva Carneiro 

donzella e filha do defunto moradora em a freguesia de Espargo da comarca da Feira, e 

disse que em nome da sua constituinte escolhia para seu louvado a João do Rocha 

mestre de pedreiro, e nos apegadores escolhemos em Manoel Ferreira ferreiro ambos 

moradores nesta cidade aos quais dei o juramento dos Santos Evangelos debaixo do 

qual lhes encarreguei medissem bem as ditas casas e lançassem a renda que merecessem 

e outros y dei juramento ao procurador da nova caseira para que desse tudo a apegação 

o que todos prometerão cumprir com verdade de que eu o conego Francisco Botelho fis 

este termo que assinei  

    Francisco Botelho 

    Tem estas casas em comprimento des varas e de largo 3 varas e meya e no andar do 

portal tem huma logea com seu portal e no cimo huma sala, cozinha e camera e são de 

telha vam e são de parede de ambas as partes e no frontal tambem the o sobrado. E da hi 

para cima são de tijolo. E tem sua serventia para a Rua do Redemoinho com quem 

partem para o nacente e das mais partes com casas ou pardieiros pertenças do 

Reverendissimo Cabido. E apegadas assim as ditas casas disse este Francisco da Costa 

procurador da ditta caseira que não tinha mais que dar a apegação e pellos louvados foi 

dito que havendo respeito pagarem ja de renda antiga duzentos e cincoenta reis, e duas 

galinhas, pello prazo novo lhe acrecentavão meyo tostão que junto a renda antiga 

pagarão de hoie em diante trezentos reis e duas galinhas boãs, e de receber postas em 

casa do nosso prebendeiro com obrigação de as renovarem e faserem benfeitorias de 

que tudo assinarão este termo o procurador da caseira; louvados, e o reverendo mestre 

eschola, e eu o conego Francisco Botelho o escrevi  

O mestre eschola      Francisco da Costa     João da Rocha      Manuel Ferreira» 
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Documento n.º 12 

1678, Setembro, 23 

Venda da casa de Simão da Costa e de sua mulher, ao cónego Domingos Carvalho e 

Azevedo (transcrição parcial) 

A.D.P., Po-02º, CX 36, I/8/4, n.º de Ordem 138, fl. 64. 

 

«Venda das cazas que fizerão Simão da Costa e sua mulher ao reverendo conigo 

Domingos Carvalho de Azevedo 23 de Setembro de 679 […] Primeiramente será 

entregue a dita macia por duas moradas de cazas com seu quintal que estão citas de tras 

da See que tem duas logeas e partem da banda de sima com cazas e quintal do 

reverendo vigario geral e por detras com o adro da See antiguo, e pella banda de baixo 

com huas cazas que ficarão do mesmo defuncto, de que são o dito senhorio os conegos e 

Cabido da See a quem se paguão de pencão em quada hum anno quinhentos reis e duas 

galinhas as quais cazas ficão avalliadas em cento e sessenta mil reis …» 
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Documento n.º 13 

1679, Março, 01 

Auto de vedoria das casas de Simão da Costa 

A.D.P., Vedorias, n.º 504, fl. 27 

 

«Apegação de huma morada de casas sitas na Rua de Redemoinhos que vagarao por 

morte do padre Gonçalo de Sousa, e se fes novo prazo a Simão da Costa em 1ª vida que 

nomeara a 2ª pessoa qualquer que lhe parecer e a 2ª nomeara a 3ª paga de luctuosa tanto 

como de renda de dominio a quarta parte; e com obrigação deste mandar por o anjo de 

novo em seis meses 

Anno do nacimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos setenta e nove ao 

primeiro dia do mes de Março do dito anno nas casas em que vive o caseiro Simão da 

Costa azulador sitas na Rua do Redemoinho desta cidade aonde veyo o reverendo 

cónego Diogo Pereira e eu Francisco Botelho apegadores do Reverendissimo Cabido 

para fazermos a apegação das ditas casas por estarem vagas por morte do padre Gonçalo 

de Souza ultima vida nellas, e ahi apareceu o ditto Simão da Costa a quem pertencia a 

renovação do prazo, e disse escolhia para seu louvado a Hieronimo de Azevedo, e nos 

apegadores escolhemos em Manoel Ferreira morador na calçada da Rellação aos quais 

louvados dei o juramento dos Santos Evangelhos, e lhes encarreguei a cada hum 

medissem bem as dittas casas, e lançassem o acrecentamento que merecessem, e outro 

si dei juramento ao dito caseiro Simão da Costa para que desse tudo destas casas a 

apegação o que huns e outros prometterão faser de baixo juramento; e outro si se 

obrigou o ditto caseiro Simão da Costa mandar abrir dentro em seis mezes na padieira 

da porta da Rua o Anjo na forma que o tem as casas da Rua das Flores foreiras ao 

Cabido, e tambem a pagar a luhtosa da ultima vida o padre Gonçalo de Sousa; visto ser 

condição dos prazos antigos; e nesta forma continuarem ás vidas que lhe suocederem 

em as pagar tanto como de renda, em verdade do que assinou este termo que eu o 

conego Francisco Botelho escrevi 

Do caseiro + Simão da Costa 

Manoel Ferreira 

Tem estas casas que são de hum só sobrado, e de comprido 9 varas e meya e de largo 7 

varas e meya na qual medição ha huma sala forrada com sua janela rasgada para a rua e 

huma camera também forrada e huma cozinha que tem seu rocio para o sul com sua 
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latada em que vai metida a ditta largura das 7 varas e meya. Item no portal tem estas 

casas de comprido duas varas e meya, e de largo 2 varas e hum palmo; e toda esta 

mediçao he no vão livres as paredes. Partem do nacente com a rua em frente das casas 

do Bomjardim e do poente com as casas do conego Domingos Carvalho de Azevedo e 

do sul com o quintal das casas que são de Manoel de Souza Ramos abbade de São João 

de Ver, e todas as confrontações acima sao propriedade e foreiras ao Cabido; e apegadas 

assim as dittas casas disse o caseiro que nao tinha mais que dar a apegação, e pelos 

louvados foi ditto que havendo respeito pagarem ja as dittas casas de renda duzentos 

reis; pello novo prazo lhe acrecentarão cincoenta reis que junto à renda antiga pagarão 

da qui em diante duzentos e cincoenta reis em cada hum dos São Migueis prebendado 

de que tudo assinarão este termo o reverendo conego Diogo Pereira, e os louvados, com 

o caseiro; e eu o conego Francisco Botelho o escrevi 

Diogo Pereira   

Do caseiro + Simão da Costa   

Hieronimo de Azevedo de Carvalho 

Manoel Ferreira» 
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Documento n.º 14 

1687 

Leitura de bacharéis de Luís Álvares Barbosa (transcrição parcial) 

A.N.T.T, Leitura de bacharéis, 1687, letra L, maço 6, n.º 24, fls. 8-8v. e 14v. 

 

 

A testemunha André Fernandes, lavrador «…disse que conheçe bem ao justificante e 

sabe que he filho legitimo de Luis Alvares Barbosa [Fl. 8v.] taballeam que foi deste 

conselho de Maya e de sua mulher Vessensia Barbosa Moreira da freguesia de Agoas 

Santas deste conselho e netto pela parte paterna de Domingos Alvares e de Beatris 

Barbosa moradores que foram em esta freguesia de Santa Maria de Leca os quais elle 

testemunha bem conheceo […Fl. 14v….] sabe [a testemunha Manuel Vilela, lavrador] 

que he netto pella parte materna de Gaspar Duraes he de sua mulher Maria Barboza já 

deffunta natturais e moradores que foram da freguezia de San Martinho da honra de 

Frazan sito em o conselho de Reffoios…» 
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Documento n.º 15 

1689, Abril, 14 

Prazo feito a José Leitão (transcrição parcial) 

A.D.P., Livro de prazos, nº 5182, fls. 146-148. 

 

 

«Prazo de humas cazas sitas junto ao Arco de Nossa Senhora de Bendoma defronte do 

aljube e do chafariz da Seê que fez o Reverendo Cabbido a Jozeph Leitão morador na 

cidade de Braga para elle em primeira vida e lhe nomeara a segunda a esta nomeara a 

terceira com foro de duas galinhas boas e de receber trezentos reis em dinheiro e lutuoza 

tanto como de renda Domini a quarta parte do preço 

Em nome de Deos amem saibão os que este publico instrumento de contrato 

emprazamento e obrigações hem vidas de trez pessoas compridas e acabadas e mais não 

tudo ao diante declarado em como em direito mais lugar haja virem que no anno do 

nassimento do Nosso Senhor Jesus Christo de mil he seiscentos e oitenta e nove annos 

dos catorze dias do mes de Abril do dito anno nesta muito nobre e sempre leal cidade do 

Porto dentro na caza do Reverendo Cabido da Seê della aonde ahi estavão prezentes 

juntos e congregados em Cabido que estavão fazendo a elle chamados por som de 

campa tangida segundo seu bom e antigo uso e costume especialmente pêra fazerem 

este contrato o Muito Reverendo deao João Freire Então [sic] e chantre Antonio Gomes 

de Eça o mestre escolla Jozeph de Affonseca Coutinho o arcidiago do Porto Gaspar 

Pacheco [Fl.146v.] o arcediago de Oliveira Christovão de Magalhães e todas as mais 

dignidades e conigos prevendados no fim deste instromento asinados todos de huma 

parte e da outra estando tambem prezente Manoel da Silva Porto mercador e morador 

nesta cidade na Rua do Soutto en nome e como procurador que disse ser de Jozeph 

Leitão mercador e morador na cidade de Braga como consta e o fes serto por huma 

procuração que ahi me aprezentou a qual he bastante pera outorgar e aseitar esta 

escriptura feita que dis ser aos dezoito dias do mez de Março do dito anno em a nota do 

taballião Lourenço da Costa morador na cidade de Braga com tudo milhor della 

constara ao diante no fim deste instromento aonde hira treslladada e nos tresllados que 

desta nota se derem o qual Reverendo Cabido o dito Manoel da Silva Porto procurador 

são todos de mim conhecidos pelos mesmos aqui nomeados e logo por ellas partes foi 

dito na prezença de mim tabalião e das testemunhas ao diante escritas e asinadas que 
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hera verdade que entre os maiz bens e propriedades de raiz que elle reverendo deão 

dignidades e conigos prevendados e a sua Meza Capitullar pertencião de sua erdade 

dizima a Deos bem asim tão humas cazas sobradadas de dous sobrados sitas junto ao 

Arco de Nossa Senhora da Bendoma defronte do aljube e do Chafariz da Seê desta 

cidade que partem comfrontão com as comfrontações e demarcações declaradas adiante 

na pêgação e por o prazo dellas estar vago e as vidas dellas findas e acabadas e 

pertencer a renovação delle ao dito Jozeph Leitão pedira o dito seu procurador Manoel 

da Silva Porto a elles reverendos senhorios lhe quizesem fazer novo aforamento das 

ditas cazas com acresentamento [Fl.147] que fosse justo e por elles seu requerimento 

asim o ouverão por bem e pera esse effeito se fizera apêgação e medição nas ditas cazas 

pellos reverendos conigos Domingos de Carvalho de Azevedo e Domingos Gonçalvez 

Prada apegadores do Reverendo Cabido a qual apegação ahy me aprezentarão e 

mandarão aqui traslladar cujo theor della he o seguinte // Apegação das cazas sittas 

junto ao Arco da Bendoma defronte do aljube e do Chafariz da Seê feito prazo em 

primeira vida a Jozeph Leitão mercador e morador na cidade de Braga o qual nomearâ a 

segunda e este nomeara a terceira lutuoza tanto como de renda domínio a quarta parte // 

Aos vinte três de Março de mil e seiscentos e oitenta e nove annos nas cazas que pessue 

Jozeph Leitão morador na cidade de Braga que estão sittas junto ao Arco da Bendoma e 

defronte do aljube e do Chafariz da Seê desta cidade do Porto aonde forão prezentes os 

reverendos conegos Domingos Carvalho de Azevedo e Domingos Gonçalvez Prada 

apegadores do Reverendo Cabido e ahí perante elles pareceo Manoel da Silva Porto 

mercador e morador nesta dita cidade na Rua do Souto procurador que mostrou ser de 

Jozeph Leitão mercador e morador na cidade de Braga e por elle foi dito em nome de 

seu constituinte que as sobreditas cazas estavão extintas vago o prazo por ter fallecido a 

ultima vida nelle nomeada e que requeria a elles reverendos e apegadores com o 

procurador do sobredito Jozeph Leitão lhe fizesse renovação e apegação das ditas cazas 

e nomeou pera seu louvado Domingos Gonçalves pedreiro morador em Sam Lazaro 

arabalde desta cidade do Porto e nos apegadores por parte do Reverendo Cabido 

nomeamos a Manoel Fernandes [Fl.147v.] Ribeiro moradores na Rua das Flores desta 

cidade aos quais demos juramento dos Santos Evangelhos que bem e fielmente 

medisem e apegaçem as ditas cazas e lhe lançasem o acresentamento que merecesem e 

outro sim demos o juramento a elle procurador desse a esta medição tudo o que 

pertencesse a esta vedoria o que feitos huns e outros prometerão fazer verdade pello 

juramento que tinha e asim mais demos juramento a Maria Rodrigues moradora nas 
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ditas cazas para que declaraçe tambem a medição das ditas cazas o que todos asinarão 

com nosos apegadores e eu Domingos Gonçalves Prada que o escrevi // Domingos 

Gonçalves Prada // Domingos Carvalho de Azevedo // Manoel da Silva Porto como 

procurador // de Domingos Gonçalves louvado huma cruz // Manoel Fernandez Ribeiro 

// € Tem as cazas que estão junto a Bendoma com as mais confrontações dous sobrados 

e no de baixo huma sô caza ou salla e no de sima tem huma camara e huma cozinha que 

ambas de comprido seis varas e meya e de largo trez hum corredor que vai ter ao sino de 

Nossa Senhora da Bandoma que a mayor parte delle e cuberto por sima tem de 

comprido oito varas e de largo huma e em sima deste cuberto esta huma cazinha que 

serve de lenha de baixo dos sobrados huma logea com a mesma medição que lhe pode 

pertençer duas portas huma na dita logea junto ao arco e ao pe da torre do aljube e a 

outra porta na Rua de Redemunhos a qual he a principal serventia das cazas parte do 

nasente com cazas de Antonio do Coutto abbade que foi desta dita Seê em que hoje vive 

[Fl. 148] Luis Domingos Pinto brazilleiro e do norte com a Capella da Senhora da 

Bendoma e viella que vai pera Santa Clara e do poente com a rua e Chafariz da Seê e 

feita assim a apegação disse elle Manoel da Silva procurador não tinha mais que dar a 

dita medição que o sobredito e pellos louvados foi declarado e dito que por que as cazas 

pagavão já de renda antiga pello prazo velho duas gallinhas boas e de recebere duzentas 

e sesenta reis en dinheiro de novo lhe acresentavão dous vintens e as mais vidas que 

suçederem neste prazo daqui por diante duas gallinhas boas e de receber e trezentos reis 

em dinheiro a custa delles cazeiros em mão do nosso prevendeiro ou de quem as rendas 

do Reverendo Cabido cobrar por dia de Sam Miguel en cada hum anno e neste que 

próximo vem começara e logo a pagar a dita renda com o acresentamento e nesta forma 

o asinará e aseitará o o dito procurador e louvados com nos apegadores sobreditos dia 

mes e anno ut supra // Domingos Gonçalves Prada // Domingos Carvalho de Azevedo // 

Manoel da Silva Porto como procurador do dito meu constetuinte // Domingos 

Gonçalves louvado // Manoel Fernandes Ribeiro // o qual sinal do louvado Domingos 

Gonçalves foi huma cruz. …» 

 

No índice do tomo: «Prazo de humas cazas junto ao Arco da Bendoma defronte do 

aljube, que hoje estão unidas as que fes o deão João Freyre Antão feito a Joze Leitão 

morador na cidade de Braga folio 146» 
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Documento n.º 16 

1689, Novembro, 10 

Contrato sobre a renovação da Casa do mestre-escola José da Fonseca Coutinho 

(transcrição parcial; o documento foi dado a conhecer por FERREIRA-ALVES, 

Joaquim Jaime B. – A Casa Nobre no Porto nos Séculos XVII e XVIII. Introdução ao 

seu Estudo. In Poligrafia. ISSN 0872-4490. N.º 4 (1995), p. 31).  

A.D.P., Po-08, CX 26, I/33/3, n.º 92, fls. 159-160. 

 

«Obrigação que fês Manuel do Couto mestre de pedraria morador a Porta de Carros 

e reverendo mestre-escolla desta See em 10 de Novembro de 1689 

Saibão os que este publico instrumento de contrato de obra de pedraria e obrigação e 

quitação de parte do direito della tudo ao diante declarado ou como em direito mais 

lugar haja virem que no anno do nassimento de Nosso Senhor Jezu Crispto de mil e seis 

sentos e oitenta e nove annos aos des dias do mes de Novembro do dito anno […] 

Apontamentos da obra que se hade fazer nas cazas do reverendo mestre-escolla Jozeph 

da Fonseca Coutinho tocantes a pedraria e obrigação do pedreiro que tomar esta obra // 

Primeiramente na primeira caza se levantarão as paredes iguais com a salla de fora para 

receber a sua armação na mesma igualdade. Nesta primeira caza averá duas janellas 

rasgadas que terão sinquo palmos e mais de lume e na altura fiquarão na medida da 

arquitatura; terá esta caza sua sacada que sirva de sacada (sic) que sirva de baranda que 

tomarão toda a frontaria da mesma caza e botará fora boas coatro palmos ficando bem 

asentada suas cachorradas e será tudo de boa pedraria bem lavrada e escodada e no simo 

de cada huã janella levará huã fresta de pedra muito bem feitta pera recaber huã 

vidrassas e por dentro selle por huã portta; na salla de fora que he oie a salla do meio, 

tirarão a chiminé de parede e taparão o vão della e na porta que van da caza asima 

nomeada pera esta salla consertarão a soleira e as ombreiras e padieiras as piquarão [٭] 

que fique como nova e as duas janellas desta salla serão tambem piquadas e escodadas e 

as soleiras conçertadas e sendo nesesario alguã soleira de novo a porão; desta salla 

desfarão os tapamentos que hoie devizão a salla da cozinha; e em o lugar onde esta 

tapamento farão hua propianho muito bem lavrado piquão grosso que ha de ser 

enbossado e guarnecido por huã e outra parte e fiquerá no respaldo e altura que hoie tem 

a salla (٭) tem este propianho de largo hum palmo e quattro esforçado e neste propianho 

farão huã portta do tamanho da que fiqua na primeira salla para fiquarem 
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correspondencia e será escodada; na caza que hoie serve de cozinha tirarão a chiminé e 

os fornos e a parede que fiqua pera a parte da caza do reverendo arcediago da Regoa 

sendo nessesario concertada a concertarão para que fique contada a segurança e 

repaudada das mais pera receber a sua armação nesta caza farão huã janella rasgada que 

comresponda as mais e no simo levara sua [Fl. 159v] fresta e nas duas janellas da salla 

do meio no simo dellas levarão suas frestas e todas corresponderão huãs as outras bem 

lavradas e escodadas em toda esta fronteira correrá sua cornija de canto a canto e será o 

papo de rola com seus perfillos e com toda a perfeição e toda esta fronteira de baixo da 

rua the sima sará muito bem rachada enbossada guarnessida e caiada duas vezes; na 

salla do meio tirarão o tapamento que hoie está que foi fronteiro ao pateo e o propianho 

que bem de baixo o tirarão e recolherão mais para dentro seis palmos e sobre elle farão 

hua propianho de altura que pede a mesma salla na forma que hoie está nesta frontaria 

farão huã porta para serventia das mais cazas e fiquará esta porta fronteira no meio da 

salla nova que se hade fazer novamente sobre o pateo no lugar donde hoie está o 

alpendre que cobre a escada; esta propianho correrá desta salla athe a caza da cozinha e 

há de fechar na parede que he do reverendo arcediago da Regoa e fiquará na sua altura 

pera recaber as armasoes e sendo nesessrio paredes na loja pera formar esta propianho 

aumentarão tudo o que for nessesario para as paredes das lojas receberam as 

propianhos; mais tirarão a porta que está hoie na salla ao quanto que fique por trás da 

alcoba e sirvirá esta porta pera a porta que há de aver na primeira salla nova para a 

serventia pera a salla da cozinha que de novo se há de fazer; no pateo de fora se fará huã 

escada com dois lanços com seu arco no meio a qual escada será feitta e acabada com 

toda a perfeição na forma da planta e traço que se mostra feitta pelo cappitam Domingos 

Lopes serão estas escadas todas de pedra bem lavrada e fiquarão acabadas a contento do 

dono da obra e as farão da forma que o cappitam Domingos Lopes as mandar fazer 

como ja fiqua ditto e no simo desta escada avera hum propianho como as demais cazas a 

qual terá no meio huã porta em correspondecia do pateo da escada pera serventia desta 

salla nova e será esta porta feitta com toda a perfeição e a camara que oie (sic) contesta 

com a escada a desfarão pera se formar a salla nova em toda a largura do pateo, e 

debaixo do pateo onde há de continuar a propianho sendo nessesario parede a farão em 

propianho pera safundar o mais que há de fazer fronteira a esta salla que fique pera o 

pateo e irá este propianho athe o respaldo onde se ha de armar o telhado e a altura e 

correspondensia das mais cazas fiquará esta caza guarnecida por dentro e por fora e 

averá nella duas janellas de peitoril pera o pateo onde milhor acomodarem do tamanho 
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que pedir a obra; na caza que hoie serve de despença que há de vir e servir de cozinha 

onde tem huã janella de grade de ferro se há de fechar e mudar esta janella pera o pateo 

onde se há de abrir e chumbar a mesma grade e servindo a mesma janella se piquara de 

novo; nesta farão huã xuminé a qual há de vir fundada de baixo do aliçerçe será toda de 

pedra com boas ombreiras e padieiras athe sima e respaldar no telhado e delle para sima 

sera a tromba de tijolo e tomará esta xuminé a largura da caza pera fiquar dentro nella 

hum forno no que o fará do tamanho que lhe mandarem fazer e o centro da xuminé será 

de boas pedras bem juntas com seus encostos atras para os espettos e poderá o mestre 

aproveitar sse da xuminé antiga pera o que lhe fornesser e pera o forno dará somente o 

dono da obra o tijolo e qual e pera a tromba da xuminé e tudo será a contento; no pateo 

tirarão a portta que hoie serve de caza da estrebaria; e a fixarão e abrirão outra de novo e 

a farão nova onde milhor fiquar e lhe mandarem fazer do tamanho e largura que lhe 

mandarem fazer; dentro da loge onde estão as tulhas farão no meio da parede huã porta 

de seis palmos de largo e dés de alto e a portta que tem hoie a parede a fecharão e dentro 

desta logea que hé de serviço de estrebaria sendo nessesario mudar alguã parede dentro 

a mudarão, ou abrir alguã fresta pera luz e será rachada enbosada e guarnecida e se não 

estiver lageada e o dono da obra a quizer lageada a farão a seu contendo; e a caza da 

tulha será guarnecida e caada como tambem a caza do pagem toda bem concertada e a 

cazinha que hai pera dentro e a janella piquena de novo; abrirão todos os buracos que 

forem nesesarios pera se meterem as traves nessesarias e as tomarão como tambem em 

todos os respaldos dos trixais de todas as [Fl. 160] armasois; no pateo a fronteira pera as 

costas da See guarneserão tudo e caiarão com toda a perfeição; nas duas camaras que 

fiquão por detrás da alcoba sendo nesesario consertar os tapamentos ou fazer algum de 

novo o farão se suseder cahir ao desmanchar as armasois pera o que tudo fique acabado. 

Tucante ao officio de pedreiro; farão os telhados todos, os quais serão embossados e 

persintados com suas beiras de calois canos e darão espedição as agoas abrirão os 

buracos pera chumbadouros e chumbarão os ferros em se farão as pranchas por sua 

conta pera a obra. Somente o dono da obra será obrigado a dar a qual e o tijollo telhas 

calois e chumbo pera a obra e o mestre pedreiro so derá por sua conta todo o saibro, e 

sendo cazo que falte nestes apontamentos alguã cousa á obra que aqui vai nomeada pera 

fiquar acabada contada a perfeição e ao contento do dono da obra mestre que a thomar a 

fará sem por isso lhe dever mais do que o preço da sua rematação; e declaro que as 

frestas que atras se declarão que irão sobre as janellas serão de largura das mesmas 
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janellas e de altura aquella e de altura aquella que possa sera fiquando em boa porpoção 

e arquitectura// Joseph da Fosequa Coutinho// …»  

 

  .O documento encontra-se manchado – [٭]
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Documento n.º 17 

1689, Novembro, 21 

Contrato sobre a obra de carpintaria da Casa do mestre-escola José da Fonseca Coutinho 

(transcrição parcial; o documento foi dado a conhecer por FERREIRA-ALVES, 

Joaquim Jaime B. – A Casa Nobre no Porto nos Séculos XVII e XVIII. Introdução ao 

seu Estudo. In Poligrafia. ISSN 0872-4490. N.º 4 (1995), p. 32). 

A.D.P., Po-08, CX 26, I/33/3, n.º 92, fls. 175-175v. 

 

«Obrigação que fês Migel Martins mestre de carpintaria morador no Postigo das 

Virtudes ao reverendo mestre escolla desta See em 21 de Novembro de 1689. 

[…] as três cazas que comesão a primeira salla segunda e terceira que são em 

correspondencia serão as armações em pretto de boas barrottas de castanho e terão meio 

palmo e huma polgada de alto e meio palmo de largo e fiquarão as armações de 

distancia de huma e outra palmo e meio e serão estas forradas a pretto de taboado de 

castanho pella parte de sima e pella parte de baixo serão estas tres cazas forradas e 

apaineladas serão de esteira será levantado e quadrado e em cada salla lhe meterão os 

paineis que pedir a obra para que fique em suas medidas em boa repartição e 

arquitectura e terão as cornijas das tres cazas terão meio palmo de aomento […] quanto 

ao forro destas tres cazas asima ditas sobre os paineis será feitto de sortte que o 

reverendo senhor mestre escola as mandar fazer ou o capitam Domingos Lopes que 

acabarão a seus contentos e na milhor forma e traço que lhes parecer rematando os 

cantos dos paineis e remates dos forros com tres florois emtalhados e se pedir a obra 

seus cordois emtalhados serão obrigados os mestres a pollos para fiquar tudo com muita 

perfeição // a primeira salla segunda e terceira levarão sinquo janellas rasgadas de 

madeira de castanho e consoeiras de caixilhos com suas almofadas e postigos por sima 

das janellas nas frestas levarão seus postigos almofadas e a janella da primeira salla a 

tirarão e porão na janellas de baixo na caza onde dorme Manuel da Costa, e a mesma 

caza será solhada de novo co o milhor taboado que se tirar das outras cazas velhas e 

pera que não asentem o solho no chão lhe meterão barottes dos que sairem das mesmas 

cazas // na primeira salla na alcoba que agora tem a farão de novamente com sua 

portada entalhada com sua cornija e seus pillares e arquitrave e frizo com toda a 

perfeição e na terceira caza outra alcoba da mesma madeira ambas de madeira de 

castanho que sarão a contento do capitam Domingos Lopes e nas duas alcobas serão os 
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forros apainelados na forma que se lhe mandarem fazer nos tapamentos da [Fl. 175v.] 

primeira salla e nas mais cazas para dentro se levantarão a altura nos [?] para 

correspondencia da salla do meio. Na camara que fiqua por detras da alcoba da primeira 

salla a na segunda camara se fará sobrado em cada huma, que ficarão na altura que se 

lhe mandar fazer e da cozinha havir escada para ellas. Estas duas camaras terão as 

armações novamente feitas em pretto e forradas e por baixo serão os sobrados forrados 

[…] e terão estas camaras janellas e postigos que se lhe mandarem fazer e ficão os dois 

pedaços de tapamento que devide a porta da cozinha e a porta da camara em estas duas 

camaras farão portas nessesarias fizer de castanho que serão as que se lhe mandarem 

fazer e a caza que há de ser para a cozinha farão armações de novo será em pretto 

forrada de forro de castanho em pretto terá a cozinha as janellas que forem licitas as 

quais terão esta cozinha ha de ser solhada de taboado de castanho de pao são sem nós de 

bitolla grosa que fique o solhado com tortidão e o mestre que tomara a obra dará este 

taboado para a salla da cozinha por sua conta // farão a armação que se por na salla nova 

e entrada do pateo da rua; esta armação será na forma e maneira das tres sallas que en 

tudo corresponda com ellas e com o mesmo forro e paineis e será travejada na forma das 

mais cazas e solhada e de todo acabada. Levará um tapamento no proprianho que devide 

a salla no meio que pege no outro porpianho que devide o pateo será feitto na forma que 

se lhe disser, e tera esta salla duas janellas de peitoril de duas almofadas e serão de 

caixilhos. Na primeira salla segunda e terceira e nesta nova terão coatro portas de 

caixilho e almofadas de boa madeira. Na salla que ha de ir serventia para a cozinha 

farão huma porta liza e outra porta que hoie tem a salla do meio asentarão onde se lhe 

disser e o corredor que he de fiquar na primeira salla será forrado e apainellado para 

correspondencia das mesmas sallas, tudo a contento do reverendo senhor mestre escolla 

farão huma porta nova na porta principal da rua será esta porta de castanho de boas 

taboas e com soeiras inteiras será de caixilho e forrada de taboado que [*] he menos 

hum dedo de grosso e será almofadada // farão huma porta nova na caza da estribaria / e 

outra porta na logea que fiqua de baixo da cozinha e huma janella no tabolleiro que 

fiqua para a parte de Santa Clara…» 

 

[*] – O documento encontra-se manchado. 
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Documento n.º 18 

1692, Julho, 7  

Inquirição «de genere» de Manuel Baião de Magalhães (transcrição parcial) 

A.D.P., Inquirições «de genere», maço 1635, K/26/4/3, CX 120, fls. 409-409v, e 417 

 

 

«…Petição// Diz Manoel Bayão de Magalhães desta cidade freguesia da See que para 

effeito de ser admettido á posse da coadjuturia da meya prebenda do conigo Bento 

Teixeira he necessario fazerem se lhe as inquirições degenere na forma do induto de sua 

Sanctidade practicada nesta cathedral para o que // Provará que he filho legitimo de 

Manoel Bayão, e de sua molher Ignacia Pinta de Magalhães naturaes da freguesia da 

See desta cidade // Provará que pella parte paterna he neto do [Fl. 409 v.] beneficiado 

Manoel Bayão, ja defunto, e de Maria Barbosa solteira moradora na Rua dos 

Redemunhos de tras da See, e ambos naturais desta cidade freguesia da See // Provará 

que pella parte materna he neto de João Pinto de Magalhães natural da freguesia de 

Sanfins do Torno conçelho de Unhão arcebispado de Braga morador, que foi na Rua das 

Aldas desta cidade e hoje assistente dos Estados do Brazil, e de sua mulher Maria dos 

Reys natural, e moradora, que foi na dita Rua das Aldas freguezia da See desta cidade // 

Provará, que os sobreditos são legítimos christãos velhos, de limpo sangue sem raça de 

judeo, mouro, ou de outra nasção reprovada // Pede á Vossa Senhoria lhe mande fazer 

as inquirições na forma do estillo; e reçeberá merce // E não conthinha mais a dita 

petição […Fl. 417…] Manuel Fernandez alfaiate […] diçe que conhecia muito bem ao 

pretendente Manuel Bayão de Magalhães morador na Rua de Redemunhos desta 

cidade…» 
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Documento n.º 19 

1693, Maio, 18 

Contrato de permutação entre o deão João Freire Antão e o reverendo António do Couto 

(transcrição parcial) 

A.M.P., H. B.co 9º n.º 31, fls. 51-54 

 

«Contrato de per [rasgado] de cazas feito entre [rasgado] reverendo deão João Freire 

Antão ao reverendo Antonio do Coutto. 

Em nome de Deos amem. Saibam quoamttos este publiquo instromento de comtrato de 

permutação de cazas e penção tudo ao diante declarado ou como em direito milhor lugar 

haja huma ser possa virem que no anno do nascimento de Nosso Senhor Jezu Christo de 

mil e seiscentos noventa e tres annos aos dezoito dias do mes de Mayo do dito anno 

nesta muito nobre e sempre leal cidade do Portto e passos do excelentissimo marques de 

Aronches gouvernador desta Rellação em que de prezente vim e o muito reverendo 

Doutor João Freire Antão deão da Santa See desta mesma cidade aonde eu taballiam ao 

diamte nomeado vim pessoalmente ha hi estavão juntos e prezentes partes a saber da 

huma elle dito muito reverendo deão e da outra parte o muito reverendo Antonio 

[Fl.51v.] do Coutto abade pensionario na mesma Samta See e ambos pessoas 

recunhecidas de min taballiam e das testemunhas ao diamte escritas e asinadas pellos 

poprios aqui nomeados e logo por elle muito reverendo deão foi dito a min taballião na 

prizemca das mesmas testemunhas que era verdade que elle reedificava as suas cazas 

que tem e pessue na Rua dos Conigos de Redemuinhos e pera poder fazer cazas nobres 

lhe era nesesario alargalas o que não podia fazer em boa forma sem meter nelas as cazas 

que no mesmo andar da dita rua tinha e pesuhia elle dito reverendo abade Antonio do 

Couto que partem com a Rua do Aljube e por de tras com cazas delle muito reverendo 

deão e pera o nasente [Fl.52] e sul com a dita Rua de Redemuinhos, e pella parte de tras 

partem com as cazas delle dito reverendo deão que forão de Jozeph Leitão de 

Magalhaes e com mais suas verdadeiras comfromtações e demarcações com quem as 

ditas cazas devão e hajam de partir comfrontar e demarcar que todas diçe aqui avia 

porpostas expreças e declaradas como se de todas e de cada huma delas nesta fizera 

expreça e declarada menção as quoais cazas dice elle dito reverendo abade heram de seu 

patrimonio cumo constava da escriptura de dote e patrimonio que delas lhe fez Izabel do 

Couto sua mai houvera pera com o tal patrimonio se poder ordenar de ordens sacras 
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como com efeito ordenou a titollo do dito patrimonio posto nas cazas as quoais cazas a 

dita sua mai ouvera e nelas sosedera por lhas deixar em seu testamento Izabel Alvares 

por vertude do quoal delas tomara a dita sua mai posse em os vinte e coatro dias 

[Fl.52v.] do mes de Marsso de mil e seiscentos quarenta e sinquo annos as quais cazas 

fazião funcão Colegio de Sam Lourenço dos padres da Companhia desta mesma cidade 

e que des o dito tempo the o prezente esta de posse das ditas cazas per ssi e pella dita 

sua mai sem comtradição de pessoa algua como tudo constava do dito dote e patrimonio 

que a dita sua mai lhe fes que aprezentou a mim taballeão e mostrava ser feito por 

Manoel de Madureira Monterroio taballeão publico de notas que foi nesta mesma cidade 

e outorgada em sua nota em vinte oito dias do mes de Agosto de mil e seiscentos 

sincoenta e seis annos as quais cazas sam de prazo de vidas de livre nomeação com foro 

em cada hum anno ao dito Colegio dos padres da Companhia desta mesma cidade de 

mil e quinhentos [Fl.53] reis como constava do mesmo prazo que tambem aprezentou a 

mim taballeão e mostrava ser feito por Christovão de Oliveira taballeão publiquo de 

notas que foi nesta mesma cidade e outorgado em suas notas em os oito dias do mes de 

Setembro de mil e seiscentos e sesenta e oito annos em que elle reverendo abade 

Antonio do Couto he primeira vida e que por asim lhe pertemse sim as ditas cazas de 

que tomou posse por virtude do dito seu patrimonio em os dois dias do mes de 

Setembro de mil e seiscentos sincoenta e seis annos a qual lhe dera o mesmo taballião 

Manoel de Madureira Monterroio que ambos asinarão com as mesmas testemunhas [...] 

e elle muito reverendo deão nesesitar das ditas cazas e as haver de emcorporar e haver 

as suas que vai comtinuando e ter outras cazas na Rua da Reboleira dizimas a Deos nos 

quoaes seu pai Antão Gumsalves cumprou quinze mil reis de foro a Niculau Conforte 

de que lhe fizera escriptura da dita venda como constava do instrumento que elle mui 

reverendo deão aprezentou a mim tabalião que mostrava ser feito por Fransisquo 

Ribeiro da Silva taballião publiquo de notas que foi nesta mesma cidade e outorgado em 

sua nota em os vinte e nove dias do mes de Janeiro de mil e seiscentos e quarenta e tres 

annos por virtude do quoal [Fl.54] do qual delas tomara posse em os vinte dias do mes 

de Fevereiro do dito anno…» 
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Documento n.º 20 

1693, Junho, 25 

Venda das casas de José Leitão ao deão João Freire Antão (transcrição parcial) 

A.M.P., H. B.co 9º n.º 31, fls. 100-102 

 

 

“Venda de cazas que fes Jozeph Leitão da cidade de Braga ao muito reverendo deão 

Joam Freire Antam 

Em nome de Deos amen. Saibam quoamttos este publiquo instrumento de carta de pura 

livre hi revogavel venda entre vivos valioza do dia de oj e pera todo sempre de humas 

cazas sobradadas quitação do preço delas tudo ao diante declarado ou como em direito 

milhor lugar haja huma resposta virem que no anno do nascimento de Nosso Senhor 

Jesú Christo de mil e seiscentos noventa e tres annos aos vinte e sinquo dias do mes de 

Junho do dito anno nesta muito nobre e sempre leal cidade do Porto e pasos do 

reverendissimo senhor marques de Aromches comde de Miranda e governador das 

justiças e armas nesta cidade e relação della aonde de prezente está o morador o muito 

reverendo João Freire Antão deão da Samta See e ao diante nomeado vim pessoalmente 

ha hy estavão juntos e prezemtes partes a saber de huma elle muito reverendo deão João 

Freire Antão e da outra parte estando tambem prezente Manoel da Silva Portto 

mercador e morador na Rua do Souto desta mesma cidade de ambos pessoas conhecidas 

de min taballeão e das testemunhas ao diante escritas e asinadas pellos mesmos aqui 

nomeados e o dito Manoel da Silva Portto em nome e como bastante procurador de 

Jozeph Leitão mercador e morador na cidade de Braga […Fl.101v…] huma morada de 

cazas sobradadas de dois sobrados com sua logia sitas defronte do aljube desta mesma 

cidade que partem de huma banda com cazas que forão do reverendo Antonio do Couto 

[Fl.102] abbade que foi da Santa See desta mesma cidade hoje são delle muito 

reverendo deão e da banda de baixo com a Torre das Fitiseiras e da banda de sima com 

a Rua de Redemuinhos e terreiro do chafaris da See e comais suas verdadeiras 

comfrontações e demarcações com quem mais devão partir…» 
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Documento n.º 21 

1695, Dezembro, 13 

Acordo entre o deão João Freire Antão e o licenciado José Mendes Portugal (transcrição 

parcial) 

A.D.P., Po-01º, 4ª série, n.º de Ordem 201, fls. 93v-94. 

 

«Contrato de transação e amigavel composição do reverendo deão com o licenciado 

Joseph Mendes Portugal 

Em nome de Deus amem saibão quamtos este publico instromento de escritura de 

contrato de transausão e amigavel composição ou como in direito milhor modo e lugar 

aja e mais valor possa birem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo 

de mil e seis sentos noventa e sinco anos aos treze dias do mes de Dezembro do ditto 

ano nesta Rua de Santo Ilafonso extra muros desta muito nobre e sempre leal cidade do 

Porto cazas de murada do Doutor Luis de Magalhães Brito coregedor da comarqua 

aonde eu tabelião ao diante nomeado fui e sendo ahi perante mim parecerão partes 

prezentes e comtrahentes a saber de huma o reverendo deão desta santa Se o Doutor 

João Freire Antão e o licenciado Joseph Mendes Portugal morador atras da Se ambos 

pessoas de mim reconhecidas pellos proprios aqui nomeados e logo pello dito 

licenciado Joseph Mendes Portugal foi dito em [Fl. 94] minha prezenca e das 

testemunhas ao diante nomeadas e assinadas quelle per si e em nome de seu pai Antonio 

de Oliveira de quem era procurador bastante puzera embargos a obra que o reverendo 

deão mandava fazer das suas cazas que fiquavam para a banda do norte ficando a rua de 

permeio os embargos forão julgados a favor delle embargante […] per si e em nome do 

dito seu pai constetuinte estava contratado com o dito reverendo deão por bia de 

transasão e amigavel compozição dezestir da dita cauza e todas suas de pendencias 

como de feito logo desistiu de todas ellas para que o reverendo deão possa continuar 

com as ditas obras na forma que lhe ter dado principio excepto que nas ditas cazas para 

a Rua dos Cónigos não podia fazer nem abrir janelas desde a pardieira e vão da primeira 

janella athe o fim da parede do patio delle outorgante e que he esa parede no sobrado de 

sima, porque no de baixo podia elle reverendo deão abrir as janellas de peitoril que 

quizer e do ultimo e fim da parede do dito patio na caza e parte com o arcediago da 

Regoa podera no sobrado de sima fazer duas jenellas rasgadas, com declaracão que o 

senhor dezembargador coregedor desta comarqua hira ao tempo que as ditas janellas se 

deverem de fazer asinar o lugar em que se devem abrir para que dellas se não devasse a 
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varanda de baixo delle outorgante e que elle reverendo deão podera no sobrado de sima 

abrir as frestas que quizer em tanta altura que pesoa alguã de caza delle reverendo deão 

possa dominar com a vista pesoa alguã e so com a mão se possa abrir e fechar e que 

nesta forma e hem depois dezistia da dita cauza e de todas suas dependências e sensuras 

que tinha alcansado …». 
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Documento n.º 22 

1697, Julho, 17 

Treslado da escritura que o cónego Domingos Gonçalves Prada fez com os oficiais da 

devoção de Nossa Senhora das Verdades (transcrição parcial; António Cruz faz 

referência a este documento em Vélho Burgo. Alguns Aspectos Figuras e Casos do 

Porto Antigo. Porto: Ed. Livraria Simões Lopes, 1953, p. 73-74) 

A.H.M.P., Registo Geral, L.º 6, fls. 18-21 

 

 

«Registo da escriptura que o conego Domingos Gonsalves Prada fes com os officiais da 

devoção de Nossa Senhora do Postigo da Verdade e da petição por a qual se mandou 

registar a dita escriptura. 

Petição // Diz o reverendo conego Domingos Gonsalves Prada, que com consentimento 

desse senado se fes a obra de Nossa Senhora de que tracta a escritura junta e porque o 

despacho do dito consentimento se mandou se tresladasse em os livros da Camera. Pede 

a Vossas merçes mandem que se registe a dita escriptura. 

Recebera merce // Registesse em Camaras de dezasette de Julho de mil seiscentos e 

noventa e sete // Leite // Borrego // Delgado // E saibão os que este publico instrumento 

de contracto, e conçerto tudo ao diante declarado, ou como em direito mais lugar haja, 

virem que no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos e 

nouventa a sette em os quinze dias do mes de Abril do dito anno nesta muito nobre e 

sempre leal cidade do Porto Rua dos Conegos, que he de tras da Seé desta cidade, casas 

de morada do muito reverendo conego Domingos Gonsalves Prada aonde eu tabeleão ao 

diante nomeado vim estando elle ahi prezente de sua parte, e da outra estando tambem 

prezente António Freire desta cidade procurador da devossão de Nossa Senhora do 

Postigo da Verdade tambem em nome, e como procurador que diçe ser dos lesenceados 

Joseph Mendes Portugal, Gonçalo Ribeiro de Souza, e Julião da Silva Barreto, e 

Gonçalo dos Reys [Fl.18v.] e de Manoel dos Reys, e de Manoel da Silva Souza todos 

moradores nesta cidade mordomos da mesma devoção de Nossa Senhora do Postigo da 

Verdade, que com effeito fes çerto por seu assinado de procuração feita pello dito 

lesençeado Joseph Mendes Portugal e assignada pellos mais mordomos assima 

nomeados em cuja procuração instetuhião seu procurador, e lhe dão poderes pera o 

prezente negocio, como tudo constou, e se pode ver da dita procuração no fim desta 

escriptura tresladada, e nos treslados que della se derem, logo pello reverendo conego 
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Domingos Gonçalves Prada, e procurador Antonio Freire no nome que reprezentam foi 

dito e diçerão a mim tabalião perante as testemunhas do diante nomeadas, que era 

verdade, que por estar quazi arruinada a Cappella da Senhora do Postigo da Verdade 

que fica indo da portaria do carro dos padres da Companhia e pegado tambem as cazas 

delle reverendo conego se resolverão os ditos mordomos a edeficar outra cappella nova 

junto á antigua com esmolas que os fieis dessem, e porque as esmolas que os ditos 

mordomos seus constetuintes e mais devotos tem dado não chegão pera se acabar a dita 

obra, a qual nova cappella se vay fazendo com toda a curiozidade bastantemente 

sumptuosa fizerão contrato onerozo os ditos mordomos seus constetuintes com o dito 

reverendo conego Domingos Gonçalves Prada, na forma e maneira seguinte a saber que 

na dita cappella se faça e abra huma porta travessa da parte do Evangello junto ao 

quintal ou caza delle reverendo conego [Fl.19] por elle concorrer, e dar de esmola por 

huma sô ves cem mil reis em dinheiro para ajuda da obra da dita nova cappella com 

declaração que pella dita esmola com que concorre não ficava o dito reverendo conigo 

tendo direito algum na dita cappella nem elle nem seus subcessores se poderão dizer 

padroeiros, e não terão mais direito do que o uzo da dita porta e sua chave porque a 

cappella sempre fica sendo da cidade como sempre foi, e hé e declarou elle procurador 

em nome de seus constetuintes que neste contracto onerozo entrava, que se o dito 

reverendo conego quizer fazer caza nova no sitio do seu quintal assima declarado, e 

rellatado junto á dita cappella de ninhuma sorte ninguem lhe poderá empedir, encontrar, 

nem embargar por nenhum prejuizo da dita cappella, para o que elle procurador obriga 

as pessoas dos seus contetuintes, e os demais mordomos vindouros, a tudo comprirem, e 

guardarem como aqui se vay rellatando por quanto que se dão que pode suçeder das 

agoas dos telhados assim da cappella como da dita caza que novamente o dito reverendo 

conigo fazer será elle reverendo conigo obrigado a remedialas fazendo hum cano de 

pedra a sua custa no simo da parede da capella que lança as taes agoas pera a rua, ou 

pera a parte do Codesal, e da mesma sorte mandará elle reverendo conigo fazer outro 

cano no simo da parede da dita sua caza a respeito de que não ficando contigua a sua 

parede a cappella no qual [Fl.19v.] tambem ha de abrir porta lhe não fique bom uso á 

servintia da que lhe conçedião os ditos mordomos seus constetuintes na cappella, como 

tambem porque elle reverendo conigo não fes reparo que a parede da cappella ficasse 

tam juncto ao seu quintal seis toqueos medidos se não pudera remedear de outra sorte, e 

tambem elle reverendo conigo será obrigado o custo que fizer a porta travessa da 

cappella da qual elle há de uzar entrando e sahindo, e tendo a chave, e todos os mais 
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subcessores da sua caza, ou quintal pela porta que nelle ha de abrir, ou na caza, que tem 

tenção de fazer, e nesta fera era que elle procurador e os ditos seus constetuintes estão 

contratados, e consertados com ú dito reverendo conigo Domingos Gonçalves Prada, 

que tudo logre e possuira com todos os mais subcessores do dito seu quintal, ou caza 

nova, que nelle determina fazer pegado á dita cappella […Fl.21] Diz o reverendo conigo 

Domingos Gonçalves Prada, que elle esta contratado com os mordomos da Cappella de 

Nossa Senhora do Postigo que chamão da Verdade, que ao prezente se fabrica e fas de 

novo de lhes dar cem mil reis pera a dita obra, e fazer por sua conta huma porta, com a 

faculdade de ter chave della servindosse pelo seu quintal, e caza que elle intenta fazer 

pera poder hir dizer missa a dita cappella e tractar do adorno della e limpeza do altar, e 

mandar acender a a (sic) lampada; e porque pella dita cappella ser da cidade e poder á 

sua parte ter a chave da porta da banda que fica pera o seu quintal ou caza, e todos os 

mais subcessores e possuidores que forem das ditas cazas lhe he necessario liçensa deste 

senado para firmeza e perpetuidade de ter a dita chave e porta, para sua servintia, que he 

so o que pertendia sem pertenção alguma de ser padroeiro...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87

 

Documento nº 23 

1698 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 1414, fls. 12v.-14. 

 

 

«…Titullo da rua de Redemunhos 

 

O licenciado Jozeph Mendes Portugal em cazas que forão de seu pay Antonio de 

Oliveira as quais deixou a seu filho o padre João de Oliveira a terceira parte in solidum, 

e dos dous terços a terceira parte por serem tres irmãos, que pagão de pensão ao 

Cabbido 900 reis e quatro galinhas e dous almudes de azeite á Senhora da Batalha e 

Sam Jozeph e dous terssos de missas do Natal por 1δ200 que habatida huá e outra 

couza, e concertos ficão em 5δ pagará..........................................................................200 

e pellas suas letras..................................................................................................... 1δ200 

 

O reverendo conego João de Souza em cazas proprias foreiras ao Cabbido 

 

[Fl.13] O reverendo conego Jozeph de Chaves em cazas do reverendo deam foreiras ao 

Cabbido 

 

D. Joanna viuva que ficou do dezembargador Christovaõ Alão de Morais em cazas de 

patrimonio de seu filho o padre Paulo Alão de Morais, e nellas vive tambem seu filho 

Agostinho Aurelio de Morais Alão que de prezente he escrivão do senado da camera. 

 

O reverendo conego Domingos de Carvalho em cazas proprias foreiras ao Cabbido 

 

Simão da Costa pobre em cazas proprias limitadas, valerão de aluguer habatida a penção 

e concertos 3δ paga........................................................................................................120 

 

O reverendo conego Domingos Gonçalves Prada em cazas proprias foreiras a Mitra 

 

O reverendo conego Antonio Mourão da mesma sorte 
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[Fl.13 v.] O cappitam Manuel Bayão em cazas proprias com pencão ao Cabbido de 330 

reis e duas galinhas e a Mizericordia 410 valerão de aluguer 14δ que habatidas, e 

concertos ficão em 101 paga.........................................................................................400 

he proprietario do officio de destribuhidor e folhas do juizo ecleziastico de que pagará e 

de sua agencia................................................................................................................800 

 

O reverendo conego Antonio Leite em cazas do reverendo abbade de Sam Nicolao 

foreiras ao Cabbido 

 

O licenciado Luis da Silva em cazas de Maria dos Reis a quem paga de aluguer 11δ500 

que pagão de penção ao Cabbido e Coraria 2δ e a Nossa Senhora da Vandoma 1δ e a 

Pedro Correia de Azevedo 1δ que habatidas todas e concertos ficão liquidos 5δ 

paga................................................................................................................................200 

e da penção secullar.......................................................................................................040 

e de seu maneio..............................................................................................................240 

 

Francisco de Souza Cirne soldado do 3º em cazas do reverendo thezoureiro mor foreiras 

ao Cabbido 

 

[Fl.14] Ursula de Almeida Donna viuva que ficou de Miguel Tavares Leitão em cazas 

proprias com penção de 1δ600 reis ao Cabbido valerão de aluguer habatida ella e 

concertos 25δ paga ..........................................................................................................1δ 

 

Em parte destas cazas vive sem aluguer João Alvez Maciel home de algum negocio que 

pagara de sua agencia....................................................................................................480 

 

O reverendo arcipreste em cazas proprias foreiras ao Cabbido 

 

Cazas que ficarão por falecimento do reverendo mestre schola Jozeph da Fonceca 

Couttinho em que vive seu sobrinho Jozeph de Saa que deixou se vendessem para seus 

legados 

 

O reverendo arcediago da Regua em cazas proprias foreiras ao Cabbido 
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O reverendo deam em cazas proprias foreiras ao Cabbido 

 

...» 
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Documento n.º 24 

1698, Agosto, 20 

Prazo de vidas feito ao deão João Freire Antão pelo reitor do Colégio de S. Lourenço 

(transcrição parcial) 

A.M.P., H. B.co 9º n.º 31, fls. 1 – 4. 

 

 

«Prazo de vidas que fes o reitor do Collegio de huma morada de cazas ao reverendo 

João Freire Antão sitas por sima do arco da Santa Bandoma 

Em nome de Deus amen saybão quoantos este publico instrumento de contrato de 

emprazamento por titullo de prazo de vidas de tres pesoas findas e acabadas e mais não 

tudo ao diante declarado ou como em direito milhor lugar haja e valler possa virem que 

no anno do nasimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e seiscentos e noventa e 

oito annos aos vinte dias do mes de Agosto do dito anno, e nesta muy nobre e sempre 

leal cidade do Porto em cazas e passos do marques d’Arronchas della adonde o prezente 

vive o reverendo deão da Sé desta cidade João Freire Antão adonde eu taballião ao 

diante nomeado vim pesoalmente pera este emprazamento e estando ahi presente de 

huma parte elle digo reverendo deão e de outra estando tambem presente o reverendo 

padre Manoel de Caldas do Comvento de São Lourenco da Companhia de Jezus do 

Collegio desta cidade e procurador do dito Comvento […Fl.2v….] Aos dezoito dias do 

mes de Agosto de [Fl.3] seiscentos e noventa e oito o padre Manoel das Caldas da 

Companhia de Jezus procurador do Collegio de São Lourenço da cidade do Porto da 

mesma Companhia vim fazer medição de humas cazas que pertensem ao Mosteiro de 

Vandoma unido ao dito Collegio im perpetum a qual morada de cazas está cita na Rua 

do Redemunhos ao chafaris da Seé da mesma cidade e da caza achey que por pesuhir 

alhy por pesuhidor o Doutor Freire Antão da Seé da mesma cidade do Porto e tinhão 

sido pesuhidas de seus pais Antão Gonçalves e Catherina Freyre e por terem as ditas 

cazas de prazo de vidas estar vaguos, e pera effeito de se renovar me louvei em João da 

Costa mestre pedreiro das obras do dito Collegio e morador na freguezia de Porinho do 

termo do Porto por parte do dito Collegio e nese se louvou tambem [Fl.3v.] o Doutor 

João Freire Antão deão da dita Seé emfiteuta ao qual dei o juramento dos Santos 

Evangellos que elle aseitou e fes a medicão das ditas cazas na forma seguinte 

primeiramente comesando a medicão das ditas cazas pella parte do nasente tem de largo 
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coatro varas e hum palmo e pella parte do poente tem as mesmas coatro varas e hum 

palmo e pella parte do sul tem de comprido onze varas e meya e pella parte do norte tem 

as mesmas onze varas e meya partem da banda do nasente com a viella que vay pera 

Santa Clara e do poente com a rua publica chamada dos Conegos e antigamente de 

Redemunhos, e do sul partem com cazas que pesuhe o mesmo reverendo deão as quoais 

são foreiras ao Cabido da Seé do Porto e do norte com outras cazas do mesmo Cabido 

digo que são do mesmo Collegio e elle [Fl.4] reverendo deão pesuhe e desta forma se 

fes a dita medicão e porque as ditas cazas estão hoje redificadas de novo e comfundidas 

com as que são do Collegio e Cabido que pesuhe o mesmo reverendo deão, guovernou o 

louvado pella medicão que fes antes que se unissem e comfundisem huas com outras a 

qual fes no anno de noventa e tres e porque as ditas cazas paguava o reverendo deão de 

foro pello prazo antigo duzentos reis que lhe acresentou o dito louvado a terssa parte 

que são sesenta reis ...» 
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Documento nº 25 

1701 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º1415, fls. 40v.-42. 

 

 

«…Titullo da rua de Redemunhos 

 

O licenciado Jozeph Mendes Portugal em cazas que forão de seu pay Antonio de 

Oliveira as quais deixou a seu filho o padre João de Oliveira a terceira parte in solidum, 

e dos does terços a terceira parte por serem tres irmãos pagão de pencão ao Cabbido 

novecentos reis e quatro galinhas e dous almudes de azeite  á Senhora da Batalha e  Sam 

Jozeph e dous terssos de missas do Natal por doze tostois que habatida huá, e outra 

couza, e concertos fiquam em  5δ .................................................................................205 

de que lhes toca pagar.................................................................................................. 

e de seu maneo pellas suas letras.................................................................................1200 

 

[Fl.41] O reverendo conego João de Souza em cazas proprias foreiras ao Cabbido 

 

O cappitam Manuel da Costa Lopes em cazas do reverendo deam, por este lhe tractar de 

seus negocios 

 

D. Joanna viuva que ficou do Doutor Christovão Alão de Morais em cazas de 

patrimonio de seu filho o padre Paulo Alão de Morais 

 

O padre Jozeph Ferreira em hum coarto das ditas cazas 

 

Mariana Pereira viuva pobre em cazas do reverendo arcipreste 

 

O reverendo conego Domingos de Carvalho em cazas proprias foreiras ao Cabbido 

 

Simão da Costa pay do licenciado Manoel dos Sanctos em cazas proprias que por muito 

limitadas habatida a pencão e concertos figuram em 3δ de que lhe toca pagar..........δ135 
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O reverendo conego Domingos Gonçalvez Prada em cazas proprias foreiras á Mitra 

 

[Fl.41 v.] O reverendo conego Antonio Mourão em cazas proprias foreiras ao Cabbido 

 

O cappitam Manuel Bayão informador em cazas proprias com pencão ao Cabbido 

Mizericordia e Camera de trezentos e trinta reis ao Cabbido e duas galinhas e 

quatrocentos e dez reis á Mizericordia, e dez reis á Camera que habatidas huás e outras 

fiquam em 10δ450 

de que lhe toca pagar..................................................................................... 

menos ducentos reis......................................................................................................200 

 

Cazas devolutas que ficarão do Beneficiado Antonio Martins Raeiro sobre que se 

pleiteya 

 

Cazas do reverendo Manoel Mendes Vieira abbade de Sam Nicolao em que mora huma 

mulher recolhida 

 

O reverendo Luis Nogeira coadjutor da See em cazas de Maria dos Reiz moradora na 

fonte da Aurina a quem paga de aluguer onze mil e quinhentos reis e pagão de pencão 

ao Cabbido e Coraria dous mil reis e a Nossa Senhora de Vendoma mil reis e a Pedro 

Correia de Azevedo mil reis que habatidas huás, e outras, e concertos fiquão liquidos 5δ 

de que lhe toca pagar...................................................................................................0225 

e da penção secullar.....................................................................................................0045 

 

[Fl.42] Cazas do reverendo thezoureiro mor da See em que morou Gonçalo Bandeira 

que estão devolutas 

 

Ursula de Almeida Donna viuva que ficou de Miguel Tavares Leytão em cazas proprias 

com pencão de mil e seiscentos reis ao Cabbido que valerão de aluguer habatida elle e 

concertos 25δ de que lhe toca pagar............................................................................1125 

 

O reverendo arcipreste em cazas foreiras ao Cabbido 
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Cazas que ficarão do reverendo Jozeph da Fonseca Couttinho que deixou se vendessem 

para seus legados, em que de prezente mora Francisco de Souza Cirne 

 

O reverendo arcediago da Regoa em cazas proprias foreiras ao Cabbido 

 

O reverendo Freire Antam deam da See em cazas proprias foreiras ao Reverendissimo 

Cabbido 

 

...» 
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Documento nº 26 

1702 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 1416, fls. 287-287v. 

 

 

«…Titullo da rua de Redemunhos 

 

O licenciado Jozeph Mendes Portugal e mea caza que [?] pellas duas partes sicolares 

que tem elle e seu irmão nas ditas cazas habatidas as pençoes ecleziasticas ficão em 

5000 de que lhe toca 225 suas letras............................................................................1200 

 

[Fl.287v.] Simão da Costa velho cazas proprias que habatida a penção e concertos ficão 

em 3000 de que lhe toca..............................................................................................δ135 

 

O cappitam Manuel Bayão da Sylva cazas proprias que habatida a penção do Cabbido e 

Mizericordia ficão em 10000 de que lhe toca 450 reis................................................δ450 

 

Ursula de Almeida viuva em cazas proprias que habatida a penção do Cabbido e 

concertos valerão 25δ000 de que lhe toca...................................................................1125 

 

...» 
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Documento nº 27 

1703 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 1417, fls. 56v. – 57. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal em cazas que a tersa parte he ecleziastica 

pellas duas partes abatida a pensão ecleziastica duzentos reis....................................θ200 

das suas letras does mil reis............................................................................................ 2θ 

 

Quem viver nas cazas de Simão da Costa velho abatidas as pensoens ecleziasticas pello 

que mais valem cento e quarenta reis......................................................................... θ140 

 

O cappitam Manuel Bayão cazas proprias abatida a pensão ecleziastica quoatro centos e 

sincoenta reis.............................................................................................................. θ450 

 

Francisco de Souza Cirne pello aluguer das cazas que forão do reverendo mestre escola 

abatidas as pensoens ecleziasticas pello que mais valem seiscentos reis................... θ600 

 

Quem viver nas cazas de Maria dos Reis da fonte Taurina abatidas as pensoens 

ecleziasticas por huá que tem secular quarenta reis.................................................... θ040 

e pello que mais valem duzentos e vinte reis.............................................................. θ220 

 

[Fl.57] Usula [sic] de Almeida cazas proprias abatida a pensão do Cabido pello que 

mais valem mil e sento e vinte reis........................................................................... 1θ120 

 

...» 
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Documento nº 28 

1704 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 1418, fls. 35 – 35v. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal, cazas proprias duzentos reis.................. О200 

de suas letras dois mil reis........................................................................................2О000 

 

Cazas do licenciado Manuel dos Sanctos que forão de seu pay Simão da Costa, pello 

aluguer cento, e quarenta reis..................................................................................... 

 

[Fl.35v.] Manuel Bayão cazas proprias quatrocentos reis......................................... О400 

 

Cazas de Maria dos Reis, em que vive o padre sachristão da Sé 

pella pencão secular....................................................................................................О040 

pello que mais valem................................................................................................. О220 

 

Ursula de Almeida viuva de Miguel Tavares Leytão, cazas proprias mil e cento e vinte 

reis...............................................................................................................................1120 

 

O cappitam Francisco de Souza Cirne pello aluguer seis tostoes............................. О600 

 

...» 
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Documento nº 29 

1705 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 1419, fl. 47. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal, cazas proprias duzentos e corenta e coatro 

reis...............................................................................................................................О244 

e de suas letras dois mil e coatrocentos corenta e coatro......................................... 2О444 

 

Cazas do licenciado Manoel dos Santos que forão de seu pay Simão da Costa pello 

aluguer sento setenta e hum........................................................................................О171 

 

Manuel Baião cazas proprias coatrocentos e oitenta e oito....................................... О488 

 

Cazas de Maria dos Reis em que vive o padre sachristão da Seé pella penção secular 

corenta e oito reis........................................................................................................О048 

e pelo que mais valem duzentos sesenta e oito reis................................................... О268 

 

Ursula de Almeida cazas proprias mil trezentos sesenta e oito reis........................ 1О368 

 

O cappitam Francisco de Souza Cirne pello aluguer setecentos e trinta e tres reis....О733 

 

...» 
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Documento nº 30 

1706 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 1420, fl. 49v. 

 

 

«…Quem morar nas cazas de Dona Joanna Thereza de Carvalho pello aluguer pagara 

trezentos reis............................................................................................................... δ300 

 

Cazas do licenciado Manuel dos Sanctos quem nellas morar pegara pello aluguer 

trezentos e dez............................................................................................................ δ310 

 

Cazas de Maria dos Reys quem morar nellas pegara pella pencão oitenta reis......... δ080 

e pelo aluguer quatrocentos e oitenta reis.................................................................. δ480 

 

O cappitam Manoel Bayão pellas suas cazas seiscentos reis..................................... δ600 

 

...» 
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Documento nº 31 

1707 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4528, fl. 62. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal de suas letras coatrosentos reis..................400 

 

Donna Joanna Thereza de Carvalho cazas proprias paga de penssão a Curaria dois mil e 

quinhentos e sete galinhas 

e pello que mais balle seissentos reis.............................................................................600 

 

Rua de Redemunhos 

 

O padre frey Caetano em cazas de Donna Joanna Thereza de Carvalho paga-lhe de 

aluguel seis mil reis 

de que deve trezentos reis..............................................................................................300 

 

Cazas do licenciado Manoel dos Santos tem de penssão ao Cabbido sento e oitenta reis 

dam lhe de aluguel seis mil reis de que deve duzentos e quarenta reis.........................240 

 

Francisco de Madureira em cazas de Isabel Ferreira paga lhe de aluguel vinte mil reis e 

paga de penssão a Paullo Correia coatro mil reis 

de que deve coatrosentos reis........................................................................................400 

mais paga a Curaria dois mil reis 

e pelo que mais balle pagara novesentos reis................................................................900 

 

O cappitam Manoel Bayão em cazas proprias sem despezas 

 

...» 
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Documento nº 32 

1708 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4529, fls. 96 – 97. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal em cazas pagara de suas letras seiscentos reis 

.......................................................................................................................................600 

 

Dona Joana Thereza de Carvalho viuva cazas proprias abatida a penção eclesiastica 

pagara por ellas oytocentos reis....................................................................................800 

 

Rua de Redemunhos 

 

Quem morar nas cazas de Dona Joana Thereza de Carvalho pagara pello aluguel coatro 

centos reis......................................................................................................................400 

 

Manoel da Costa em caza do licenciado Manoel dos Santos abatida a penção 

ecleziastica pagara pello aluguel coatro centos reis......................................................400 

 

Cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo arcediago da Regoa 

 

[Fl.96v.] Francisco de Madureira Cirne pagara pella pencao de Paullo Correa 

coatrocentos reis e as cazas se lhe não lança nada e avendo respeito a pagar juros a 

Mizericordia por escriptura feita na nota do tabalião Domingos Ventura...................400 

 

Cazas do reverendo arcipreste 

 

Cazas de Antonio Tavares Leitão 

 

Cazas do thizoureiro mór 
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Cazas de Maria dos Reis pagara pella penção secullar oytenta reis................................80 

 

Cazas do reverendo abade de São Niculláo 

 

O cappitam Manoel Bayão cazas proprias 

 

[Fl.97] Cazas do conigo Mourão 

 

Cazas do conigo Domingos Gonçalves Parada 

 

...» 
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Documento nº 33 

1709 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4530, fls. 12-12v. 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal em cazas de seu thio o padre João de Oliveira 

[?] de suas letras pagara seissentos reis...................................................................... δ600 

 

Dona Joana Thereza de Carvalho cazas proprias penção ecleziastica pello que mais 

valem pagara oitosentos reis....................................................................................... δ800 

 

Titullo da rua de Redemunhos 

 

Caza da dita asima quem mora nellas pagara pello alugel coatrosentos reis............. δ400 

 

Cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo arsidiago da Regua 

 

[Fl.12v.] Francisco de Madureira Sirnes penção ecleziastiqua dois mil reis paga juro a 

Miziricordia por escretura na nota de Domingos Ventura 

 

Cazas do reverendo asipreste 

 

Cazas do reverendo arsidiago de Oliveira 

 

Cazas do reverendo thizoureiro mor da Seê 

 

Manoel da Costa em cazas do licenciado Manoel dos Santos tem penção ecleziastiqua 

pagara pello alugel coatrosentos reis.......................................................................... δ400 
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Cazas de Maria do (sic) Reis em que mora o padre codigitor da Seê tem de penção 

sicular oitosentos reis pagara pello alugel mil e sem reis ao tudo pagara mil e sento e 

oitenta reis................................................................................................................. 1δ180 

 

Cazas do reverendo abbade de Sam Nicolaó 

 

O cappitam Manoel Bayão cazas proprias tem empenhos que mostrou 

 

Cazas do reverendo conigo Mourão 

 

Cazas do reverendo conigo Parada 

 

...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105

 

Documento nº 34 

1710 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4531, fls. 46 – 47. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal em cazas de seu tio o padre João de Oliveira 

pagara de suas letras seiscentos reis............................................................................ 600 

 

Titullo da rua de Redemunhos 

 

[Fl.46v.] Dona Joanna Thereza de Carvalho cazas proprias tem pencão ao Cabbido mil e 

sem reis valem de aluguel dezoito mil reis abatida a pencão pagara por ellas oytocentos 

reis.............................................................................................................................. δ800 

 

Em outras da dita quem mora nellas paga de aluguel seis mil reis pagara por ella 

coatrocentos reis......................................................................................................... δ400 

 

O cappitam Manoel da Costa em cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo conigo Domingos Carvalho 

 

Manoel da Costa barbeiro em cazas do licenciado Manoel dos Santos tem pencão ao 

Cabbido duzentos e sincoenta reis paga de aluguel seis mil reis abatida a pencão pagara 

pello aluguer coatro centos reis.....................................................................................400 

 

O reverendo deão cazas proprias 

 

O reverendo arcidiago da Regoa 

 

[Fl.47] Francisco de Madureira Sirne cazas proprias tem pencão ao Cabbido dous mil 

reis valem de aluguel trinta mil reis paga juros a Miziricordia na nota de Domingos 

Ventura e por essa rezão se lhe não lança nada 
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Cazas do reverendo arcipreste 

 

Cazas do reverendo arcidiago de Oliveira 

 

Cazas do reverendo thezoureiro mor da Ssee 

 

O reverendo padre coadigitor da See em cazas de Maria dos Reis tem pencão sicular 

oito sentos reis paga de aluguel quinze mil reis pagara pella pencão oitenta reis e pello 

aluguer mil e sem reis tudo mil cento e oytenta reis..................................................1δ180 

 

Cazas do reverendo abade de São Niculau Manoel Mendes Vieira 

 

Manoel Bayão cazas proprias tem empenhos que mostrou e por isso se lhe não lanca 

nada 

 

Cazas do reverendo conigo Mourão 

 

Cazas do reverendo conigo Sebastião de Parada 

 

...» 
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Documento n.º 35 

1710, Fevereiro, 26 

Prazo feito a António Mourão (transcrição parcial) 

A.D.P., Livro de Prazos, n.º 5187, fls. 61-63v. 

 

 

«Prazo de vidas de livre nomeação de humas cazas com seu quintal sitas na Rua de 

Redemoinhos por sima do Postigo da Senhora da Verdade que fes o Illustre e 

Reverendo Cabbido da See desta cidade ao reverendo conego Antonio Mourão o qual 

serâ primeira vida e nomeará a segunda a segunda [sic] a terseira com foro de 

quatrocentos e trinta reis em dinheiro e duas gallinhas dominio a quarta parte 

Em nome de Deos amen saybão os que este publico instrumento de contrato de 

emprazamento em vidas de três pessoas de livre nomeação compridas e acabadas e mais 

não e mais condicois e obrigacois tudo ao diante declarado ou como em direito mais 

lugar haja virem que no anno do nacimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e 

setecentos e dês em os vinte e seis dias do mês de Fevereiro do dito anno nesta muito 

nobre e sempre cidade do Porto Santa See della Caza do Despacho do Illustre Cabbido 

da mesma See aonde eu tabaleam ao diante nomeado vim ahy estavão prezentes juntos e 

congregados por som de campa tangida conforme seu bom e antigo uso em Cabido 

pleno pera este e outros mais negocios a saber o Muito Reverendo deão João Freire 

Antão e todas as mais dignidades e conegos prebendados todos no fim desta escriptura 

assinados e todos de huma parte e da outra parte estando tambem prezentes o Muito 

Reverendo Antonio Mourão conego tambem prebendado da mesma See morador na 

Rua de Redemuinhos que he detrás da See pessoas todas que eu tambem conheço e logo 

ahy pellos [Fl.61v.] mesmos reverendos Deão Dignidades e conegos prebendados foi 

dito e disserão a mim tabaleam perante as testemunhas ao diante nomeadas que era 

verdade que entre os demais bens propriedades de rais que a elles e a sua Meza 

Capitular lhes pertenciam de sua erdade dizima a Deos bem assim era huma morada de 

cazas sobradadas com seu quintal sitas na ditta Rua de Redemuinhos que he detrás da 

See desta mesma cidade que são as mesmas en que o dito reverendo conego Antonio 

Mourão estava vivendo e morando as quais lhes estavão vagas extintas e desemprazadas 

por morte e falecimento da ultima vida e como assim estavão vagas extintas e 

desemprazadas as ditas cazas lhes pedira elle reverendo conego a elles reverendos 
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senhorios lhes quisessem fazer grasa e merce da renovação de novo prazo com o 

acresentamento da renda que justo fosse assim da renda que de antes se pagava que elles 

reverendos senhorios por lhe fazerem grasa e merce assim o ouveram por bem e para 

isso ordenarão aos reverendos apegadores fossem medir e apegar as ditas cazas metendo 

para isso louvados de parte a parte de boas e sans conciencias para que bem e 

verdadeiramente medissem e apegassem as ditas cazas e lhe lansassem o 

acresentamento que justo fosse e meresesse alem da renda que de antes se pagava que 

com effeito assim se fizera e me aprezentarão ahi a dita apegação para que aqui a 

tresladasse em rezão de a todo o tempo constar de sua verdade cujo theor de verbo ad 

verbum he o seguinte // Apegação de huma morada de cazas com seu quintal sitas na 

Rua de Redemoinhos por sima do Postigo da Senhora da Verdade que possue o 

reverendo Antonio Mourão conego nesta See os quais ouve por testamento de seu tio o 

reverendo Antonio Mourão conego que foi na mesma Seé e de novo se emprazao por 

estar o prazo extinto ao reverendo conego Antonio Mourão em primeira vida que 

nomeará a segunda e esta a terseira pagão de renda quatrocentos e trinta reis em 

dinheiro e huma boa galinha dominio [Fl.62] a quarta parte na forma do prazo velho 

anno do nacimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e dês annos aos 

vinte sinco dias do mes de Fevereiro do ditto anno nas cazas da morada do reverendo 

conego Antonio Mourão sitas na Rua de Redemuinhos aonde foi vindo o reverendo 

Doutor João Lopes Baptista Tameirão arcediago do Porto comigo o reverendo conego 

Sebastiam de Prada Lobo para medirmos e apegarmos a ditta morada de cazas e quintal 

para este effeito ellegemos para nosso louvado a Bento Moniz desta cidade e elle 

reverendo conego elegeu por seu louvado a Jozeph da Rocha da mesma cidade aos quais 

foi dado o juramento dos Santos Evangelhos para que bem e fielmente medissem e 

apegassem a ditta morada de cazas e quintal e lhe lansassem o acresentamento que por 

justa vedoria meresesse e tambem foi dado o juramento ao ditto reverendo conego para 

que bem e fielmente desse a esta medisão e apegação a ditta morada de cazas e quintal 

em todas as suas pertensas o que huns e outros prometerão fazer de baixo do juramento 

que tinhão de que tudo fis este auto de apegação que eu Sebastiam de Prada Lobo o 

subscrevi e assiney // Sebastiam de Prada Lobo // Doutor João Lopes Baptista Tameirão 

arcediago do Porto // Antonio Mourão // Bento Moniz louvado // Jozeph da Rocha // 

Item hua morada de cazas de hum sobrado com seu quintal que medidas cada huma 

sobre sy se comesou a medicao pelo portal na forma seguinte // Item hum portal com 

sua porta de pedra lavrada para a rua que vai fazendo hum corredor para a caza do 
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escritorio no mesmo andar da rua que tem de comprido de norte a sul desde a parede the 

a porta do escritorio sinco varas e tres palmos em que entra a grosura da parede que 

entra para o sul e de largo de nacente a poente desde a porta da rua the a porta que entra 

para a loge duas varas e nesta largura entra o vão de huma escada de pedra que dá 

serventia as cazas [Fl.62v.] //Item huma loge que fica defronte da porta da rua que 

medida por dentro tem de comprido da nacente a poente tres varas e tres palmos e de 

largo de norte a sul tres varas e palmo e meyo em que entra a grosura da parede que fica 

para sul // Item outra loge que fica ao pee desta para a parte do nacente com sua porta 

para o quintal que tem de comprido de norte a sul quatro varas e palmo e meyo em que 

entra a grosura da parede do sul e de largo de nacente a poente da porta que entra para 

esta loge the a porta que sahe para o quintal tres varas e quatro palmos // Item huma 

caza que serve de escritorio no andar da rua com porta e janella para o quintal que tem 

de comprido de nacente a poente seis varas em que entra a grosura da parede e de largo 

de nacente a poente sinco varas tem este escritorio huma alcova que medida sobre sy 

tem de comprido de nacente a poente tres varas e meya e de largo de norte a sul duas 

varas e meya e tem esta alcova huma janella piquena que lansa para o quintal // Item 

hua salla de sobrado com duas janellas de peitoril para a rua e outras duas de peitoril 

para o quintal repartida entre sy com dous repartimentos de madeira que servem de 

alcovas e huma porta que sahe para huma varanda de pedra com sua latada por sima 

para a parte da rua a qual latada vay cobrindo a mesma rua e está armada nas paredes 

desta caza e nas do quintal do Passo e medida esta salla toda junta da portada da cozinha 

the a porta que sahe para a baranda que he de norte a sul sete varas e de largo de nacente 

a poente seis varas // Item para a parte do sul fica tres cazas que medidas cada huma 

sobre sy a que fica para a parte da rua que serve de cozinha com sua janella de peitoril 

para a mesma rua tem de comprido de norte a sul tres varas e palmo e meyo em que 

entra a grosura da parede do sul e largo de nacente a poente duas varas e quatro palmos 

// Item a caza do meyo [Fl.63] logo para diante da cozinha que tem de comprido de 

norte a sul quatro varas e em que entra a grosura da parede do sul e de largo de nacente 

a poente tres varas e meya // Item huma caza que cahe para o quintal logo adiante da 

sobredita serve de caza de forno com sua porta e escada de pedra para o quintal com 

duas janellas de peitoril tem de comprido de norte a sul quatro varas e meya em que 

entra a grosura da parede do sul e de largo de nacente a poente tres varas e meya // Item 

hum quintal feito em canteiros com suas laranjeiras e arvores de fruto e suas latadas a 

roda e porta para a rua e sinco janellas de peitoril para a parte do nacente que tem de 
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comprido de norte a sul vinte e tres varas e meya em que entrão as grosuras das paredes 

e de largo de nacente a poente medido pello meyo doze varas o comprimento deste 

quintal se medio pella parte do nacente aonde fas huma chave por detras das cazas que 

he o mais comprido e tem agoa das vertentes do Passo Episcopal por onde lhe vem por 

canos partem estas cazas e quintal do nacente a sul com quintal e cazas do reverendo 

conego Sebastiam de Prada Lobo de que he direito senhorio a Mitra e do norte com 

cazas e quintal de Manuel Bayão de que he direito senhorio o Reverendo Cabbido e do 

poente com a Rua de Redemuinhos // E disse elle cazeiro que pello juramento que 

tomado tinha não pesuhia mais cazas nem pertensas que dar a esta apegação e que esta 

propriedade ouvera por deixa que em seu testamento lhe fes seu tio o reverendo conego 

Antonio Mourão que o foi nesta Se como constava do testamento e que asseitava este 

prazo ficando elle reverendo conego Antonio Mourão cazeiro en primeira vida que 

nomeará a segunda e a segunda nomeará a terseira em sua vida [Fl.63v.] ou a hora da 

sua morte comtamto que não seja de mayor condição que pagava de renda pello São 

Miguel de cada hum anno quatro sentos e trinta reis e huma gallinha boa ao Reverendo 

Cabido e logo pellos louvados que prezentes estavão foi ditto que visto este prazo estar 

extinto e esta propriedade melhorada lhe acresentavam huma quarta comquanto vira a 

pagar daqui em diante por dia de São Miguel de Setembro em tudo hum anno 

quatrocentos e trinta reis em dinheiro e duas gallinhas boas e gordas postas a sua conta e 

risco em caza do prebendado ou a quem este repartir e sucedendo venderse a ditta 

propriedade o fará primeiro a saber ao Reverendo Cabbido setanto pello tanto a quer 

para sy ou para outro qualquer capitular ou beneficiado da mesma See e não querendo 

de sua licenca o poderá vender a quem quizer pagando o laudemio a quarta parte na 

forma do prazo velho e que com todas estas condicões asseitava este prazo obrigandose 

a satisfazer a todas as condicões delle de que tudo fis este auto de apegacão dia mês e 

anno ut supra e eu Sebastiam de Prada Lobo este sobscrevi e asiney // Sebastiam da 

Prada Lobo // Antonio Mourão // Doutor João Lopes Baptista Tameirão arcediago do 

Porto // Jozeph da Rocha // Bento Moniz louvado//…» 
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Documento nº 36 

1711 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4532, fls. 104-105. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal em cazas de seu tio o padre João de Oliveira 

pagara de suas letras seiscentos reis..............................................................................600 

 

Titullo da rua de Redemunhos 

 

Dona Joanna Thereza de Carvalho cazas proprias tem penção ao Cabbido mil e sem reis 

valem de aluguel dezoito mil reis abatida a penção pagara por ellas oytocentos reis...800 

 

Em outras da dita quem mora nellas paga de aluguel seis mil reis pagara pello aluguer 

coatrocentos reis............................................................................................................400 

 

[Fl.104v.] O cappitam Manoel da Costa em cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo conigo Domingos Carvalho 

 

Manoel da Costa barbeiro em cazas do licenciado Manoel dos Santos tem penção ao 

Cabbido duzentos e sincoenta reis paga de aluguel seis mil reis abatida a penção pagara 

pello aluguer coatro centos reis.....................................................................................400 

 

O reverendo deão cazas proprias 

 

O reverendo arsidiago da Regoa cazas proprias 

 

Francisco de Madureira Sirne cazas proprias tem penção ao Cabbido dous mil reis paga 

juros a Miziricordia na nota de Domingos Ventura e por essa rezão se lhe não lança 

nada 
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O reverendo arcipreste cazas proprias 

 

O reverendo arsidiago de Oliveira cazas proprias 

 

O bastão do senhor bispo em cazas que forão do reverendo thezoureiro mor da Se 

 

[Fl.105] O padre coadejutor da Se em cazas de Maria dos Reis penção sicular oitosentos 

reis paga de aluguel quinze mil reis pagara pella penção secullar oitocentos reis digo 

oytenta reis e pello aluguer mil e sem reis tudo mil cento e oytenta 

reis..............................................................................................................................1δ180 

 

Manoel Bayaão cazas proprias tem empenhos que mostrou e por isso se lhe não lança 

nada 

 

Cazas do reverendo conigo Mourão 

 

Cazas do reverendo conigo Sebastião de Parada 

 

...» 
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Documento nº 37 

1712 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4533, fls. 125-126. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal em cazas de seu tio o padre João de Oliveira 

pagara de suas letras oitosentos pelo ordenado que tem no cofre oitosentos reis ao tudo 

mil e seissentos reis...................................................................................................1δ600 

 

Rua de Redemunhos 

 

Dona Joanna Thereza de Carvalho cazas proprias tem penção ao Cabbido mil e sem reis 

valem de aluguel dezoito mil reis e abatida a penção pagara por ellas oitosentos 

reis............................................................................................................................... δ800 

 

Em cazas da dita quem mora nelas paga de aluguel seis mil reis pagara pelo aluguel 

coatrosentos reis.......................................................................................................... δ400 

 

O cappitam Manoel da Costa em cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo conigo Domingos Carvalho 

 

Manoel da Costa barbeiro em cazas do dito asima 

 

Cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo arsidiago da Regoa 

 

[Fl.125v.] Luis Brandão de Mello em cazas de Francisco de Madureira Sirne tem 

penção ao Cabbido dous mil reis paga juros a Miziricordia da nota de Domingos 

Ventura e por esa rezão se lhe não lansa nada 
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Cazas do reverendo arsipreste 

 

Cazas do reverendo arsidiago de Oliveyra 

 

O bastão do senhor bispo governador em cazas de Pedro da Costa Lima 

 

O reverendo padre Jozeph Lopes em cazas de Maria dos Reis tem penção sicular 

oitosentos reis paga de aluguel quinze mil reis pagara pela penção secular oitenta reis e 

pelo aluguel mil e sem reis ao tudo mil e sento e oitenta......................................... 1δ180 

 

Cazas do reverendo abbade de São Nicolau Manuel Mendes Vieira 

 

Manoel Bayão cazas proprias tem empenhos que mostrou e por iso se lhe não lansa 

nada 

 

[Fl.126] Cazas do reverendo conigo Antonio Mourão 

 

Cazas do reverendo conigo Sebastião de Parada 

 

...» 
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Documento nº 38 

1713 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4534, fls. 10v.-11v. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Purttugal em cazas de seu tio o padre João de Oliveira 

pagara por suas letras oitosentos reis e pelo ordenado do cofre oitocentos reis ao tudo 

mil e seissentos reis.................................................................................................1О600 

 

[Fl.11] Titullo da rua de Redemunhos 

 

Dona Joanna Thereza de Carvalho cazas proprias tem pencão ao Cabbido mil e sem reis 

valem de aluguel dezoito mil reis e abatida a pensão pagara por ellas oitosentos 

reis.............................................................................................................................. О800 

 

Em cazas da dita quem mora nellas paga de aluguel seis mil reis pagara pelo aluguel 

coatrosentos reis......................................................................................................... О400 

 

O cappitam Manoel da Costa em cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo conigo Domingos Carvalho 

 

Manoel da Costa barbeiro em cazas do dito asima 

 

Cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo arcidiago da Regoa 

 

Luis Brandão de Mello em cazas de Francisco de Madureira Cirne tem pensão ao 

Cabbido dois mil reis paga juros a Miziricordia da nota de Domingos Ventura e por esa 

rezão se lhe não lansa nada 
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[Fl.11v.] Cazas do reverendo arcipreste 

 

Cazas do reverendo arcidiago de Oliveyra 

 

O reverendo conigo Domingos Ribeiro em cazas do reverendo thezoureiro mor 

 

O reverendo padre Jozeph Lopes em cazas de Maria dos Reis tem pensão sicular 

oitosentos reis paga de aluguel quinze mil reis pagara pela pensão secular oitenta reis e 

pelo aluguel mil e sem reis ao tudo mil e sento e oitenta ....................................... 1О180 

 

Manoel Baão cazas proprias tem empenhos que mostrou e por iso se lhe não lansa nada 

 

Francisco Guedes em cazas do dito paga de aluguel quinze mil reis pella mesma rezão 

se lhe não lança nada 

 

Maria de Figeira cazas proprias valem de aluguel quinze mil reis pagara por ellas 

oitosentos reis ............................................................................................................О800 

 

Cazas do reverendo Sebastião Perada 

 

...» 
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Documento nº 39 

1714 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4535, fls. 12-13. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal em cazas de seu tio o reverendo padre João de 

Oliveira pagara pelas suas letras coatrocentos reis ....................................................О400 

 

Titullo da rua de Redemunhos 

 

D. Joanna Thereza de Carvalho cazas proprias tem penção ao Cabbido mil e sem reis 

valem de aluguel dezoito mil reis pagara pelo que mais valem duzentos reis.......... О200 

 

[Fl.12v.] Em cazas da dita quem mora nellas paga de aluguel seis mil reis pagara sem 

reis pois sam velhas................................................................................................... О100 

 

O cappitam Manoel da Costa em cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo conigo Domingos Carvalho 

 

Outras do dito de vazio 

 

Cazas do reverendo deão 

 

Cazas do arsidiago da Regoa 

 

Francisco de Madureira Sirne cazas proprias tem penção ao Cabbido dous mil reis paga 

juros a Miziricordia da nota de Domingos Ventura nada pelos empenhos 

 

Cazas do reverendo arsipreste 

 

[Fl.13.] Cazas do arsidiago de Oliveira 
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O reverendo conigo Domingos Ribeiro em cazas do reverendo thezoureiro de Sse 

 

O reverendo padre Jozeph Lopes em cazas de Maria dos Reis tem penção sicular 

oitosentos reis paga de aluguel quinze mil reis pagara pela pensão sicular oitenta reis e 

pelo aluguel mil reis ao tudo mil e oitenta .............................................................. 1О080 

 

Manoel Bayão cazas proprias tem empenhos que mostrou e por iso não paga nada 

 

A viuva de Francisco Guedes em cazas do dito paga de aluguel quinze mil reis nada 

pela mesma resão 

 

Maria de Figeiros cazas proprias tem penção ao Cabbido coatrosentos e sincoenta reis e 

duas galinhas valem de aluguel trese mil reis abatidas as pensões pagara por ellas 

quinhentos reis ...........................................................................................................О500 

 

...» 
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Documento nº 40 

1715 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4536, fls. 12-12v. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal cazas proprias valem de aluguel vinte mil reis 

pagara por ellas oitocentos reis e de suas letras no livro de ordem não o do cofre 

oitocentos reis tudo dous mil reis............................................................................ 2О000 

 

Da rua de Redemunhos 

 

Dona Joanna Thereza de Carvalho viuva cazas proprias tem penção ao Cabbido mil e 

sem reis valem de aluguel dezoito mil reis pagará pelo que mais valem duzentos 

reis.............................................................................................................................. О200 

 

Em cazas da dita morão huns estudantes pagão de aluguel seis mil reis pagará cem reis 

por estarem velhas..................................................................................................... О100 

 

O cappitam Manoel da Costa em cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo conigo Domingos Carvalho 

 

Cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo arsidiago da Regoa 

 

O reverendo chantre em cazas de Francisco de Madureira Sirne tem penção ao Cabbido 

dous mil reis paga juros a Miziricordia na nota de Domingos Ventura e por iso se lhe 

não lança nada 

 

Cazas do reverendo arsipreste 
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[Fl.12v.] Cazas do reverendo arsidiago de Oliveira 

 

O reverendo conigo Domingos Ribeiro em cazas de Pedro da Costa Lima, sam do 

reverendo thezoureiro de Seé 

 

O reverendo padre Jozeph Lopes em cazas de Maria dos Reis tem penção sicular 

oitosentos reis paga de aluguel quinze mil reis pagará pela pençam sicular oitenta reis e 

pelo aluguel novecentos reis tudo.............................................................................. О980 

 

Cazas do reverendo abbade de São Nicolau Manuel Mendes Vieira 

 

Manoel Bayão cazas proprias tem empenhos que mostrou 

 

Dona Maria Roza viuva em cazas do dito paga de aluguel quinze mil reis nada pela 

mesma rezão tem empenhos 

 

Maria de Figueira cazas proprias tem penção ao Cabbido coatrosentos e sincoenta reis e 

duas galinhas valem de aluguel treze mil reis abatidas as pençois pagará por ellas 

coatrocentos reis........................................................................................................ О400 

 

Cazas do reverendo conigo Sebastiam de Parada Lobo 

 

...» 
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Documento nº 41 

1716 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4537, fls. 10v.-11v. 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal cazas proprias pagara pellas suas letras 

seiscentos reis e pello ordenado do cofre trezentos reis tudo soma novecentos reis...δ900 

 

[Fl.11] Titullo da rua de Redemunhos 

 

Dona Joanna Thereza de Carvalho viuva cazas proprias tem penção ao Cabbido mil e 

sem reis valem de aluguel dezoito mil reis pagará oitenta..........................................δ080 

 

Em cazas da dita morão huns estudantes pagão de aluguel seis mil reis pagará meio 

tostão .......................................................................................................................... δ050 

 

Cazas do reverendo conigo Domingos Carvalho nada 

 

O capitão Manoel da Costa em cazas do reverendo deão nada 

 

O reverendo deão cazas proprias nada 

 

O reverendo arsidiago da Regoa cazas proprias nada 

 

O reverendo chantre da Se em cazas de Francisco de Madureira Sirne tem penção ao 

Cabbido dous mil reis paga juros a Miziricordia da nota de Domingos Ventura nada por 

empenhos 

 

O reverendo arsipreste cazas proprias nada 

 

[Fl.11v.]O reverendo arcidiago de Oliveira cazas proprias nada 
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O reverendo conigo Domingos Ribeiro em cazas de Pedro da Costa Lima que se dis 

serem de seu tio o reverendo thisoureiro da See 

 

O reverendo conigo Dionizio da Silva em cazas do reverendo abbade Xavier Moreira 

tem penção sicular oitosentos reis nada por eclesiasticas 

 

Luiza da Mota em cazas do reverendo abbade Manuel Mendes Vieira nada 

 

Manuel Bayão cazas proprias tem empenhos que mostrou e por isto se lhe não lanca 

nada 

 

Outras do mesmo que ocupa elle mesmo nada 

 

O reverendo padre Jozeph Lopes em cazas de Maria de Figueira tem penção ao cabbido 

coatrocentos e sincoenta reis e duas galinhas paga de aluguel dezoito mil reis pagara 

abatida a pençam paga quinhentos e sincoenta reis…................................................ δ550 

 

O reverendo conigo Sebastião de Parada cazas proprias nada 

 

...» 
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Documento nº 42 

1717 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4538, fls. 12v.-13. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal cazas proprias tem penção ao Cabbido seis 

mil reis valem de aluguel vinte mil reis pagara pellas suas letras seiscentos reis e pelo 

ordenado do cofre trezentos reis tudo novesentos reis .............................................. δ900 

 

Titullo da rua de Redemunhos 

 

Dona Joanna Thereza de Carvalho cazas proprias tem penção ao Cabbido mil e sem reis 

valem de aluguel dezoito mil reis abatida a pencam pagara oitenta reis.................... δ080 

 

Em outras da dita quem mora nelas paga de aluguel seis mil reis pagara sinquenta 

reis................................................................................................................................δ050 

 

O cappitam Manoel da Costa em cazas do reverendo deão 

 

O reverendo conigo Bernardo de Azevedo vigario geral cazas proprias nada 

 

O reverendo deão cazas proprias nada 

 

O reverendo arsidiago da Regoa cazas proprias nada 

 

[Fl.13]O reverendo chantre da Ssee (sic) em cazas de Francisco de Madureira Sirne tem 

penção ao cabbido dous mil reis paga juros a Miziricordiana nota de Domingos Ventura 

nada por empenhos 

 

O reverendo arsipreste cazas proprias nada 

 

O reverendo arcidiago de Oliveira cazas proprias nada 
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O reverendo conigo Domingos Ribeiro em cazas do reverendo thezoureiro da Se nada 

 

O reverendo conigo Dionizio da Silva em cazas do reverendo abbade Xavier Moreira 

tem penção sicular oitosentos reis nada 

 

Luiza da Mota em cazas do reverendo abbade Manuel Mendes Vieyra nada 

 

Manoel Bayão cazas proprias são duas moradas tem empenhos que mostrou nada 

 

O reverendo padre Jozeph Lopes em cazas de Maria Figueira tem penção ao Cabbido 

coatrosentos e sincoenta seis e duas galinhas paga de aluguel vinte mil reis abatida a 

pencam pagara seissentos reis ....................................................................................δ600 

 

O reverendo conigo Sebastião de Parada cazas proprias nada 

 

...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125

 

Documento nº 43 

1718 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4539, fls. 90-91. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal cazas proprias tem pencão ao Cabbido 

novesentos reis e coatro galinhas valem de aluguel vinte mil reis abatida a pensão 

eclesiastica pagara por ellas tres testois e pello ordinado do cofre trezentos tudo 

seissentos reis................................................................................................................600 

 

Titullo da rua de Redemunhos 

 

O cappitam Manoel da Costa em cazas do reverendo deão 

 

[Fl.90v.] Dona Joanna Thereza de Carvalho viuva cazas proprias tem pencão ao 

Cabbido mil e sem reis valem de aluguel dezoito mil reis abatida a pensão pagara 

oitenta..............................................................................................................................80 

 

O padre Manuel de Magalhais em cazas da dita paga de aluguel seis mil reis pagara 

sincoenta..........................................................................................................................50 

 

O reverendo vigario geral cazas proprias 

 

O reverendo deão cazas proprias 

 

O reverendo arcidiago da Regoa cazas proprias 

 

O reverendo chantre da See em cazas de Francisco Madureira Sirne tem pencão ao 

Cabbido dous mil reis paga juros a Miziricordia na nota de Domingos Ventura nada por 

empenhos 

 

O reverendo arsipreste cazas proprias 
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[Fl.91] O reverendo arcidiago de Oliveira cazas proprias 

 

O reverendo conigo Domingos Ribeiro em cazas de Pedro da Costa Lima são do 

thizoureiro 

 

O reverendo conigo Dionizio da Silva em cazas do reverendo arcidiago de Oliveira 

 

Luiza da Mota em cazas do reverendo Manoel Mendes Vieira 

 

Manoel Bayão cazas proprias tem empenhos que mostrou e por isso se lhe não lansa 

nada 

 

O padre Jozeph Lopes em cazas de Maria Figueira tem penção ao Cabbido coatrosentos 

e sincoenta reis e duas galinhas paga de aluguel vinte mil reis abatida a pensão pagara 

seissentos reis................................................................................................................600 

 

O reverendo conigo Sebastião de Parada cazas proprias 

 

...» 
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Documento n.º44 

1719 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4540, fls. 74v.-75v. 

 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal cazas proprias tem penção ao Cabbido 

novesentos reis e coatro galinhas valem de aluguel vinte e sinco mil reis abatida a 

pensão eclesiastica pagara por ellas trezentos e pelo cofre trezentos tudo seissentos...600 

 

Titulo da rua de Redemunhos 

 

D. Joanna Thereza de Carvalho viuva cazas proprias tem penção ao Cabbido mil e sem 

reis valem de alugel dezoito mil reis abatida a pensão pagara oitenta reis .....................80 

 

O reverendo padre Manoel de Magalhais em cazas da dita paga de aluguel seis mil reis 

pagara sincoenta reis........................................................................................................50 

 

O capitão Manoel da Costa em cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo vigario geral 

 

[Fl.75] Cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo arsidiago da Regoa 

 

O reverendo chantre da See em cazas de Francisco de Madureira Sirne tem penção ao 

Cabbido dous mil reis paga juros a Miziricordia na nota de Domingos Ventura nada por 

empenhos 

 

Cazas do reverendo arsipreste 

 

Cazas do reverendo arcidiago de Oliveira 
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Cazas de Pedro da Costa Lima de vazio 

 

Cazas do reverendo abbade Xavier Moreyra 

 

Cazas do reverendo abbade Manuel Mendes Vieira 

 

Cazas dos erdeiros de Manoel Bayão que são tres moradas ficou lhe um filho clerigo e 

tres filhas freiras em Vairão nada 

 

[Fl.75v.] O reverendo Jozeph Lopes em cazas de Maria Figueira tem penção ao Cabbido 

coatrosentos e sincoenta reis e duas galinhas paga de aluguel quinze mil reis abatida a 

pensão pagara seissentos reis.........................................................................................600 

 

Cazas do reverendo conigo Sebastião de Parada 

 

...» 
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Documento nº 45 

1723 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4541, fls. 22-23. 

 

«…Rua de Redemunhos 

 

O licenciado Jozeph Mendes Portugal casas proprias tem penção eclesiastica 900 reis e 

4 galinhas valem de aluguer 20θ reis habatida a pençam pello que mais valem em 

maneyo dusentos e quarenta reis...................................................................................240 

 

Agostinho Aurelio Alão cazas proprias tem penção ecleziastica 2θ reis e 6 galinhas 

valem de aluguer 20θ pagara cento e vinte ...................................................................120 

 

[Fl.22v.]Cazas do dito valem de aluguer  6θ reis pagara cento e vinte ........................120 

 

Cazas do reverendo prior de Sedofeita nada 

 

Cazas do reverendo deão nada 

 

Cazas do reverendo arcipreste 

 

Cazas do reverendo conigo Domingos Carvalho nada 

 

Outras cazas do mesmo nada 

 

Cazas do reverendo deão nada 

 

Cazas do reverendo arcidiago da Regoa nada 

 

Cazas do reverendo chantre da Se nada 

 

Cazas do reverendo arcipreste nada 
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Cazas do reverendo arcidiago de Oliveira nada 

 

Cazas do reverendo tizoureiro-mor nada 

 

Cazas do reverendo arcidiago de Oliveira nada 

 

Cazas do reverendo abbade de São Niculao nada 

 

[Fl.23] O beneficiado Leonardo Duarte em cazas da viuva Sebastianna Thereza valem 

de aluguel 15θ pagara pello aluguer trezentos...............................................................300 

 

Luis Coelho notario apostolico em cazas da dita valem de aluguer 15θ pagara pello 

aluguel tresentos reis.....................................................................................................300 

 

Niculao de Souza destribuidor do eclesiastico em cazas da mesma valem de aluguer15θ 

reis pagara pello aluguel trezentos reis..........................................................................300 

 

Cazas do reverendo vigario geral nada 

 

Cazas do reverendo conigo Sebastião de Prada nada 

 

...» 
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Documento n.º 46 

1723, Maio, 4  

Inquirição «de genere» de Domingos Barbosa (transcrição parcial) 

A.D.P., Inquirições «de genere», maço 1638, K/26/4/3, CX 123, fls. 314-320 

 

«… Diz o Doutor Domingos Barboza conego magistral da Sé de Lamego que elle se 

acha collado na conezia magistral desta Santa Sé do Porto como consta do mandado 

junto e tem o supplicante noticia, que o Reverendo Cabbido de Lamego por petição, que 

o supplicante lhe fez, remetteo o Illustrissimo as proprias inquiricois, que o supplicante 

se tirarão quando quando foy para aquella Sê; e como estas forão tiradas pelo Senhor 

Arcedigo de Oliveyra, e há tão pouco tempo, estâ o supplicante em termos do 

Illustrissimo lhe fazer a mesma de o admitir â posse sem serem necessarias segundas 

diligências contudo ordenando Illustrissimo o contrato tem o supplicante feito depozito 

na forma do estillo, e na dittas inquiricois estão declarados os nomes para se obrar o que 

Illustrissimo for servido […Fl. 314v.] Christi Nomine invocato. Vistos estes autos e 

inquirições appensas que se remeterão do Reverendissimo Cabbido de Lamego aonde o 

habilitante foi conego magistral as quais forão tiradas pelo reverendo Luiz de 

Magalhães arcediago de Oliveira nosso capitular e o que por elles se mostra, iulgamos 

ao sobredito habilitando o Doutor Domingos Barboza natural da freguesia da Milheiroz 

deste bispado por legitimo christão velho, e de limpo sangue, e por tal habilitamos, e 

iulgamos haver satisfeito ás clauzulas do Breve de Sua Santidade e pague os auttos. 

Porto em Cabbido 4 de Mayo de 1723 […Fl. 315] Traslado das inquiricois de provitate 

sanguinis a favor do Muito Reverendo Senhor Doutor Domingos Barboza de que a 

petição e duquomento retro faz menção. Comissão. Nos deão dignidades e Cabbido da 

Santa Sé desta cidade de Lamego etc. fazemos saber ao Muito Reverendo Senhor Luis 

de Magahães arcediago de Oliveira na Santa Sé do Porto em como por parte do 

Reverendo Doutor Domingos Barboza mestre da Sagrada Theologia natural da 

freguezia de Sam Thiago de Milheyroz bispado do Porto filho natural do lecenciado 

Luis Alvarez Barboza da freguezia de Aguas Santas e de Catherina solteira da sobredita 

freguesia de Sam Thiago de Milheyroz comarca da Maya e netto pela parte paterna do 

cappitam Luis Alvarez Barboza da freguezia de Santa Maria de Leça do Baulio e de sua 

mulher Vicencia Barboza da freguezia de Sam Martinho de Frazão comarca de Penafiel 

e netto pela parte materna de Sebastião Fernandez da freguezia de Sam Thiago de 
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Milheyroz e de sua mulher Maria João natural da freguezia de Sam Mamede da Infesta 

izento de Malta comarca da Maya e tudo bispado do Porto […Fl. 316…] testemunha 

Manoel Fernandes lavrador e morador nesta freguezia de Milheyroz […] disse que 

conhecia o reverendo Doutor Domingos Barboza que ao prezente era reitor da Palmeira 

[…] disse saber que o reverendo habilitando era netto pela parte paterna do cappittam 

Luis Alvares Barboza das principais pessoas de Santa Maria de Leça do Balio e de 

Vicencia Barboza da freguezia de Sam Martinho de Frazão aos quais avós paternos elle 

testemunha muito bem conheceo e também conheceo a hum irmão da dita Vicenzia 

Barboza chamado Gaspar Barboza […] testemunha Domingos Francisco lavrador e 

morador nesta freguezia de Milheyroz […Fl. 318…] disse saber que o reverendo 

habilitando era neto pela parte paterna do cappitam Luis Alvarez Barboza morador na 

freguezia de Aguas Santas mas não esta certo donde nacera ou se fora na freguezia de 

Leça se na dita de Aguas Santas mas sabia que elle tinha fazendas em Leça e hum tio 

que elle testemunha bem conhecer […Fl. 319v.…] testemunha Maria Carneira mulher 

de Domingos Francisco lavrador moradores nesta freguezia de Milheyroz […] sabia que 

o reverendo habilitando era filho natural do lecenciado Luis Alvarez Barboza cidadão 

da cidade do Porto o qual era natural da freguezia de Aguas Santas e ahi na sua Quinta 

do Calvo e de Catherina solteira natural desta freguezia de Santiago de Milheiroz a qual 

era filha de lavradores honrados e nunca tivera fama com outro homem algum senão 

com o dito lecenciado pela qual rezão sempre fora o habilitando tido e havido por filho 

dos sobreditos sem fama em contrario e o dito seu pay o levara de pequeno [Fl. 320] 

para sua caza onde se criara…» 
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Documento n.º 47 

1723, Dezembro, 15 

Escritura de obrigação entre D. Micaela Antónia Freire e a Câmara (transcrição parcial; 

trasladado em parte por BRANDÃO, Domingos de Pinho - Obra de Talha Dourada, 

Ensamblagem e Pintura na Cidade e na Diocese do Porto. Porto: [s.n.], 1985. Vol. II, p. 

646.  

A.H.M.P., Sentenças, L.º 8, fls. 341-346. 

 

«Escriptura de obrigação que faz Donna Michaella Antonia Freire viuva desta 

cidade ao Illustre Senado da Camara da mesma em 15 de Dezembro de 1723 

Em nome de Deos Amen saibam os que este publico instromento de comtrato de 

obrigacam ou como tudo em direito milhor nome e lugar haja e mais firme e valido seja 

e possa servirem que no anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e 

sete centos e vinte e tres annos aos quinze dias do mês de Dezembro do ditto anno nesta 

munto nobre e sempre lial cidade do Porto e caza da Camara do Illustre Senado della em 

veriacam que ahy estavam fazendo o Doutor Luis Manuel de Lima Coutinho cavaleiro 

professo da Ordem de Christo e juis de fora do geral com alçada por sua Magestade que 

Deos guarde nesta cidade e seu termo e nella e toda sua comarqua auditor geral da 

gentte de guerra pello mismo senhor e o Doutor Manuel Rodrigues Brandam outro sy 

cavaleiro professo da Ordem [Fl. 341v.] de Christo Francisco de Mattos Curveira, 

Manoel de Magalhães Cyrne, Manoel Alverto da Sylva senadores este prezente anno e 

Ignacio de Azevedo Leitte procurador da cidade aonde eu tabaliam ao diante nomiado 

fui vindo e elles ahy estavam prezentes de huma parte e da outra parte estando tambem 

prezente Jozeph de Tavora Noronha mosso fidalgo da Caza de Sua Magestade que Deos 

guarde morador junto ao Arco de Nossa Senhora de Bendoma desta cidade em nome e 

como procurador que por huma procuracam manoescripta hy me aprezentou, e mostrou 

ser de sua mai Donna Michaella Antonia Freire […Fl. 342 v…] por elle dito juis de fora 

senadores e procurador da cidade foi dito e diceram todos [Fl. 343] junctos e cada hum 

delles per sy sin sollidum na minha prezença e das testemunhas ao diante nomiadas e no 

fim assignadas que hera verdade que entre os mais bens e propriedades de rais de que 

este senado he sinhor e direito senhorio bem asim o he tambem da Capella de Nossa 

Senhora de Bandoma cita ao Arco da mesma Bandoma e pello assim ser o dito illustre 

senado da Camara fizera ella dita Donna Michaella Antonia Freire huma sua peticão por 
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ecripto pedindo nella lhe fizesse merce conceder licença e faculdade pera abrir huma 

porta pera a dita capella das suas cazas que ficam a ella contiguas e as devidia huma 

parede de prepeanho por ter necessidade de abrir a dita porta pera e dita capella pera 

nella ouvir missa por ser mulher e achaquada e nisso se não seguia prejuizo [Fl. 343 v.] 

algum a dita capella por que allem de haver pera isso comodidade seria mais venerada 

da caza e subcessores della dita Donna Michaella Antonia Freire e por quanto o não 

podia fazer por se achar a dita capella feita no muro velho da cidade como tudo asim e 

mais largamente constava de huma sua peticam e despacho que elles lhe deram que ahy 

me aprezentarão e mandaram que aqui a copiace para maior vallidade deste contrato a 

qual eu tabaliam aseitei e aqui copiei e da dita peticam e seu despacho he tudo de verbo 

ad verbum o seguintte: Dis Donna Michaella Antonia Freire viuva que ficou de Antonio 

de Tavora e Noronha Leme Cernache mosso fidalgo da Caza de Sua Magestade 

moradora nesta cidade junto ao Arco de Nossa Senhora da [Fl. 344] Bandoma que as 

suas cazas proprias as devide huma parede de propianho da capella que está no mesmo 

arco e por que tem sua devoçam e grande necessidade de abrir para a capella huma porta 

em que possa haver serventia das cazas della supplicante e neste senão segue o mais 

leve prejuizo a dita capella por que alem de haver comodidade pera isso será mais 

venerada da caza da supplicante e seus subcessores e por que nam poderem dever abrir 

a porta sem licenca deste senado e ella supplicante se fas merecedora por ser viuva de 

hum cidadam desta cidade que muntas vezes a servio de veriador e almotace = Pede a 

Vossas Merces lhe facão merce [Fl. 344v.] conceder a dita licenca pera que possa habrir 

a dita porta em que nam he prejuizo algum nem ao edifficio da dita capella nem ao uzo 

do povo porque em nada embaraça a serventia que de prezente há e sempre tem e 

receberá merce = Despacho: Damos licenca para se habrir a porta ficando so cua a 

propriedade da capella pera esta cidade de que se fará escriptura Porto em Camara onze 

de Dezembro de mil e sete centos e vinte e tres = Lima Mattos Magalhaens e Sylva 

[…Fl. 345v…] licenca para que ella na prepianho das suas cazas da dita capella que está 

no mesmo arco possa habrir huma porta pera a mesma capella com as clausulas 

condicoens e obrigacoens seguintes que ella dita Donna Michella Antonia Freire nem 

seus subcessores se poderam chamarsse a posse da dita capella por quanto esta será 

sempre como agora he da cidade e que as chaves da mesma capella estarão em poder de 

quem em the agora as tem e costumou ter porque só ella Donna Michella Antonia Freire 

e seus subcessores a somente uzaram da sua porta e com mais condiçam que nam se 

servirão dos ornamentos da dita capella e querendo mandar dizer Missa será com 
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ornamentos seus pois a fabrica da samchristia da mesma capella se conservará como em 

the agora e com mais condiçam que nam inpediram ao povo e algum devotto que vá ou 

mande dizer missa a dita capella quando tiver devoçam quer seja em domingo ou dia 

santo ou em outro qualquer dia de fazer, e com estas obrigaçoens clausulas e [Fl. 346] 

condicoens he que lhe devam a dita licenca de abrir pera a dita capella a dita porta…» 
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Documento nº 48 

1726 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4542, fls. 75v.-76v. 

 

«…O licenciado Jozeph Mendes Portugal cazas proprias tem pensão ecleziastica 900 

reis e 4 galinhas valem de aluguer 25θ reis pagara quinhentos e corenta reis e de seu 

maneio sento e vinte reis...............................................................................................120 

 

Agostinho Aurelio Alam cazas proprias tem penção ecleziastica 2θ reis e 6 galinhas 

valem de aluguer 30θ pagara tresentos reis...................................................................300 

e pellas que aluga pagara sento e oitenta reis................................................................180 

 

Cazas do reverendo prior de Sedofeita nada 

 

O reverendo padre Manuel de Magalhaes em cazas de aluguer de que paga 6θ reis sam 

de Agostinho Aurelio vam lansadas na sua verba asima 

 

Cazas do reverendo deam nada 

 

Cazas do reverendo arcipreste nada 

 

[Fl.76] O Doutor dezembargador Manuel Velho de Miranda em cazas de aluguer que 

valem 30θ reis pagara pello aluguel seissentos reis ......................................................600 

 

Caetano Luis de Oliveira em cazas de aluguer que valem 1θ reis pagara coatrosentos 

reis.................................................................................................................................400 

 

Cazas do reverendo deam nada 

 

Cazas do reverendo arcidiago da Regoa nada 

 

Cazas do reverendo chantre nada 
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Cazas do reverendo arcipreste nada 

 

Cazas do reverendo arcidiago de Oliveira nada 

 

Cazas do reverendo tizoureiro-mor da See nada 

 

Cazas do reverendo arcidiago de Oliveira nada 

 

Jozeph Diogo dos Santos em cazas de que paga 15θ reis a húm frade do Carmo pagara 

pello aluguel coatro sentos reis por nom constar serão do dito abade...........................400 

 

[Fl.76v.] Jozeph da Silva  arpista em cazas de que paga de aluguer 15 reis pagara pello 

aluguel coatrosentos reis................................................................................................400 

 

Nicolao de Souza em cazas de que paga de aluguer 15θ reis pagara pello aluguel 

coatrosentos reis............................................................................................................400 

 

O reverendo beneficiado digo Lionardo Duarte em cazas de que paga de aluguel 18θ 

reis pagara pello aluguel coatrosentos reis....................................................................400 

 

Cazas do reverendo conigo Bernardo de Azevedo e Carvalho nada 

 

Cazas do reverendo conigo Sebastião de Prada Lobo nada 

 

...» 
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Documento nº 49 

1727 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4543, fls. 46-47. 

 

«…Cazas que forão do licenciado Jozeph Mendes fechadas 

 

Cazas do reverendo deão mora a viuva que ficou do cappitam Manuel da Costa nada 

 

D. Maria e seu irmão Manuel Alvro Brandão em cazas de aluguer tem penção 

ecleziastica 2θ reis e 4 galinhas valem de aluguer 46θ reis pagara pelo aluguel 

novesentos reis...............................................................................................................900 

 

Cazas do reverendo prior de Sedofeita 

 

O padre Manuel de Magalhaes em cazas de aluguer de que paga 6θ reis pelo aluguel 

sento oitenta...................................................................................................................180 

 

Cazas do reverendo arsipreste 

 

O reverendo padre Alixandre de Azevedo em cazas que são de aluguer que valem 30θ 

reis de aluguer pagara pelo aluguel seissentos reis........................................................600 

 

Outra morada do mesmo dono fechadas 

 

[Fl.46v.] Cazas do reverendo deão 

 

Cazas do reverendo arcidiago da Regua 

 

Cazas do reverendo chantre da See 

 

Cazas do reverendo arcipreste 
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Cazas do reverendo arcidiago de Oliveira 

 

Cazas do reverendo tizoureiro mor e outras do reverendo arcidiago de Oliveira 

 

Jozeph Diogo dos Santos em cazas de aluguer de que paga 15θ reis pagara coatrosentos 

reis.................................................................................................................................400 

 

Jozephe da Silva em cazas de que paga de aluger 15θ reis pagara coatrosentos 

reis.................................................................................................................................400 

 

Nicolao de Souza em cazas de aluger de que paga 15θ reis pagara coatrosentos 

reis.................................................................................................................................400 

 

O beneficiado Lionardo Duarte em cazas de aluger de que paga 15θ reis pagara 

coatrosentos reis............................................................................................................400 

 

[Fl.47] Cazas do reverendo conego Bernardo de Azevedo e Carvalho 

 

Cazas do reverendo conego Sebastião de Prada 

 

...» 
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Documento nº 50 

1728 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4544, fl. 76. 

 

 

«…Cazas em que mora Manoel Alvo Brandam pagara pello aluguel novecentos ....Ο900 

 

O padre Manoel de Magalhaez Alcoforado em cazas de Agostinho Aurelio pagara cento 

e outenta pello aluguer............................................................................................... Ο180 

 

Joam Camello e outros em cazas dos herdeiros do abbade de Sam Martinho do Campo 

pagara pello aluguer mil reis.................................................................................... 1Ο000 

 

Joseph da Silva Pinto em cazas da viuva do medico Joam Dias pagara pello aluger 

quinhentos e quarenta................................................................................................ Ο540 

 

Nicolao de Souza em cazas da sobredita pagara pello aluger quinhentos e quarenta 

reis.............................................................................................................................. Ο540 

 

O beneficiado Leonardo Duarte em cazas da sobredita pagara pello aluguer quinhentos e 

quarenta reis............................................................................................................... Ο540 

 

...» 
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Documento nº 51 

1729 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4545, fls. 7v.-8v. 

 

 

«…Cazas dos herdeiros do licenciado Jozeph Mendes Portugal em que mora o Doutor 

João Giraldes valem de aluguer 30θ pagara por este quatrocentos e outenta 

reis................................................................................................................................θ480 

 

Cazas do reverendo deam ...........................................................................................nada 

 

Manuel Alvares Bradam em cazas de aluger de que paga nada por ser prestegiado de 

Nossa Senhora de Oliveira pagara pello aluguer settecentos e vinte.......................... θ720 

 

Cazas do reverendo prior de Sedofeita........................................................................nada 

 

[Fl.8] O padre Manoel de Magalhaes em cazas de aluguer de que paga 1θ reis pagara 

por elle cem reis.......................................................................................................... θ100 

 

Cazas de Antonio da Silva de Magalhaes rendem 12θ reis pagara por este trezentos 

sesenta reis...................................................................................................................θ360 

 

João Camello e o padre Alixandre de Azevedo em cazas de aluguer que valem de 

aluguer 30θ nada por eclesiasticas pagara pello aluguer mil reis............................. 1θ000 

 

O reverendo Bernardo Ferreira em cazas de aluguer de que paga 12θ reis pagara por 

este trezentos e sessenta reis....................................................................................... θ360 

 

Cazas do reverendo deão .............................................................................................nada 

 

Cazas do reverendo arcidiago da Regoa .....................................................................nada 

 



 142

Cazas do reverendo chantre ........................................................................................nada 

 

Cazas de Antonio da Silva de Magalhaes que rendem 30θ reis pagara pello aluguer mil 

e duzentos reis novecentos e sessenta attendendo a ser este anno.............................. θ960 

 

[Fl.8v.] Cazas dos herdeiros do reverendo arcidiago de Oliveira nada digo pagara o 

aluguer tres mil reis...................................................................................................3θ000 

 

Cazas do reverendo tizoureiro mor .............................................................................nada 

 

Cazas dos herdeiros do reverendo arcidiago de Oliveira. Pagara o aluguer trezentos e 

sessenta reis com atencão a serem velhas................................................................... θ360 

 

Joseph Diogo em cazas de aluguer que dis são patrimonio de húm clerigo nada 

e chamasse o clerigo o reverendo Henrique de Motta Vieira e de como são patrimonio o 

mostro [sic] por deqreto do Doutor Juis de Fora 

 

Joseph da Silva Pinto em cazas de aluguer de que paga 12θ reis pagara por este 

quatrocentos e outenta reis......................................................................................... θ480 

 

O beneficiado Lionardo Duarte em cazas de aluguer de que paga 12θ reis pagara por 

este seiscentos............................................................................................................. θ600 

 

O reverendo conigo Bernardo de Azevedo Carvalho cazas proprias ..........................nada 

 

O reverendo conigo Sebastião de Prada Lobo cazas proprias ....................................nada 

 

...» 
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Documento nº 52 

1730 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n,º 4546, fls. 8v.-9v. 

 

 

«…Cazas dos herdeiros do licenciado Jozeph Mendes Portugal nada por estarem 

ceradas...............................................................................................................................0 

 

Cazas do reverendo deão da See........................................................................................0 

 

Cazas de Agostinho Aurelio em que mora Manoel Joaquim por aluguer de 46θ pagara 

por este mil e seiscentos reis .....................................................................................1θ600 

 

Cazas do dito asima em que mora o reverendo Manoel de Magalhaes por aluguer de 6θ 

pagara por este duzentos e quarenta reis..................................................................... θ240 

 

Cazas de Antonio da Silva de Magalhaes em que mora João da Costa por aluguer de 11θ 

pagara pagara pello dito coatrocentos e vinte reis...................................................... θ420 

e de seu maneio sinquenta reis.................................................................................... θ050 

 

[Fl.9] Cazas em que mora o reverendo Alexandre Pereira de Azevedo por aluguer 

pagara pello dito aluguer mil reis ............................................................................ 1θ000 

 

Cazas do reverendo Doutor Alexandre Pereira de Azevedo em que mora Joseph Selitim 

dourador pagua de seu maneio cem reis..................................................................... θ100 

 

Cazas de Manoel Vieira da Mota em que mora o reverendo conigo João de Azevedo 

Carvalho pagara pelo valor das ditas cazas tres mil reis ..........................................3θ000 

 

Cazas do reverendo deão da See nada...............................................................................0 

 

Cazas do reverendo arcediago da Regoa nada..................................................................0 
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Cazas do reverendo chantre nada......................................................................................0 

 

Cazas de Antonio da Silva de Magalhaes em que mora o reverendo arsipreste pagara por 

este mil e novecentos e vinte reis............................................................................. 1θ920 

 

Cazas dos herdeiros do reverendo arcediago de Oliveira em que mora Diogo de Souza 

Tavora pagara pelo aluguer tres mil e seiscentos reis.............................................. 3θ600 

 

Cazas do reverendo thezoureiro mor da See nada.............................................................0 

 

[Fl.9v.] Cazas dos herdeiros do reverendo arcediago de Oliveira em que mora o 

reverendo conigo João Pereira por aluguer pagara por este seiscentos reis............... θ600 

 

Cazas do reverendo Hemrique da Mota em que vive Jozeph Diogo pagara de seu 

maneyo cem reis......................................................................................................... θ100 

 

Cazas de Sebastiana Thareza em que mora Jozeph da Silva por aluguer de 15θ500 

pagara por este coatrocentos e oitenta reis.................................................................θ480 

e de seu maneio cem reis.............................................................................................θ100 

 

Cazas da dita asima em que mora Nicolao de Souza da Cruz por aluguer de 14θ400 

pagara por este coatrocentos e oitenta reis………………………………………….θ480 

e de seu maneyo cem reis...........................................................................................θ100 

 

Cazas da dita asima em que mora o benefficiado Lionardo Duarte por aluguer de 24θ 

pagara por este novecentos reis.................................................................................. θ900 

 

Cazas do reverendo conigo Sebastião de Prada Lobo nada..............................................0 

 

...» 
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Documento nº 53 

1731 

O imposto da décima na Rua de Redemoinhos 

A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, n.º 4548, fls. 6v.-7v. 

 

 

«…Cazas dos herdeiros do licenciado Joze Mendes Portugal em que mora Dona Maria 

Roza por aluguer de 26400 penção ao Reverendissimo Cabbido 30 reis pagara pelo 

aluguer seissentos reis................................................................................................ Ο600 

 

Cazas do reverendo deão da Seé........................................................................................0 

 

Cazas de Agostinho Aurellio em que mora Manoel Joaquim por aluguer de 48 reis 

pagara por este mil seiscentos reis .......................................................................... 1Ο600 

 

Cazas do dito asima em que mora o reverendo padre Manoel de Magalhaes por aluguer 

de 6 reis pagara por este duzentos e corenta.............................................................. Ο240 

 

Cazas de Antonio de Sylva de Magalhaes em que mora João da Costa por aluguer de 11 

reis pagara por este coatrosentos e vinte reis............................................................. Ο420 

e de seu maneyo pagara sincoenta reis...................................................................... Ο050 

 

[Fl.7] Cazas em que mora o reverendo Alexandre Pereira de Azevedo pagara por este 

mil reis pello aluguer............................................................................................... 1Ο000 

 

Cazas do dito asima em que mora Jozeph Seletim dourador pagara de seu maneio 

sincoenta reis............................................................................................................. Ο050 

 

Cazas de Manoel Vieira da Mota em que mora o reverendo conigo João de Azevedo 

Carvalho pagara pello valor das dittas cazas tres mil reis....................................... 3Ο000 

 

Cazas do reverendo deão da Seé.......................................................................................0 
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Cazas do reverendo arcediago da Regoa nada por ecleziasticas.......................................0 

 

Cazas do reverendo chantre nada por ecleziasticas..........................................................0 

 

Cazas de Antonio da Sylva de Magalhaes em que mora o reverendo arsipreste pagara 

por estas mil e novesentos e vinte ........................................................................... 1Ο920 

 

Cazas dos herdeiros do reverendo arcediago de Oliveira em que mora Diogo de Souza 

Tavora pagara pelo aluguer tres mil seissentos reis..................................................3Ο600 

 

Cazas do reverendo thezoureiro mor da Seé nada por ecleziasticas..................................0 

 

Cazas dos herdeiros do reverendo arcediago de Oliveira em que mora o reverendo 

conigo João Pereira pagara pelo aluguer seissentos reis........................................... Ο600 

 

Cazas do reverendo Himrique da Mota nada por ecleziasticas.........................................0 

mora nas ditas Joze Diogo pagara de seu maneio sem reis....................................... Ο100 

 

Cazas de Sebastiana Theresa em que mora Joze de Silva por aluguer de 15θ500 pagara 

por este coatrocentos e oitenta reis............................................................................ Ο480 

 

[Fl.7v.] Cazas da dita atras em que mora Nicollao de Souza da Cruz por aluguer de 

14θ400 pagara por este coatrocentos e oitenta...........................................................Ο480 

pagara de seu maneyo sem reis...................................................................................Ο100 

 

Cazas da dita asima em que mora o beneficiado Lionardo Duarte por aluguer de 24 reis 

pagara por este novesentos........................................................................................ Ο900 

 

Cazas do reverendo conigo Sebbastiam de Parada Lobo nada por ecleziasticas..............0 

 

...» 
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Documento n.º 54 

1732, Novembro, 10  

Inquirição «de genere» de Manuel Barbosa de Albuquerque (transcrição parcial) 

A.D.P., Inquirições «de genere», maço 1638, K/26/4/3, CX 123, fl. 416 

 

«…Diz Manoel Barboza de Albuquerque abbade rezervatario da igreja de Sam Pedro de 

Avintes, e natural da Rua de Belmonte freguezia de Nossa Senhora da Victoria desta 

cidade que elle alcançou de Sua Santidade bullas de rennuncia da coadjutoria com 

futura succesão do chantrado da Santa Sé desta cidade […] I que he filho legitimo do 

licenciado Luiz Alvarez Barboza iá defunto natural da freguezia de Santa Maria de 

Aguaz Santas comarca da Maya deste bispado e morador que foi nesta cidade na dita 

Rua de Belmonte, e de sua mulher Jozefa Barboza iá defunta natural da Rua da Fonte 

Aurina freguezia de Sam Niculao desta cidade, moradora que foi na dita Rua de 

Belmonte. I que pela parte paterna he irmão do reverendo Domingos Barboza 

comissario do Santo Officio, e conego magistral desta Sé, o qual como iá foi habilitado 

de genere por este Illustrissimo Cabbido iustificada esta fraternidade ficava satisfeito ao 

breve no que toca á parte paterna. I que pela parte materna he neto de Manoel Barboza 

iá defunto familiar do Santo Officio natural e morador que foi na dita Rua de Fonte 

Aurina freguezia de Sam Niculao, e de sua mulher Maria da Hora Barboza iá defunta 

natural da Rua da Porta Nova freguezia de Sam Pedro de Miragaya extramuros desta 

cidade moradora que foi na dita Rua da Fonte Aurina…» 
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Documento n.º 55 

1732, Dezembro, 12 

Compra das casas do reverendo Luis de Sousa de Carvalho pelo Dr. Domingos Barbosa 

(transcrição parcial) 

A.D.P., Po-09º, 3ª série, n.º 31, fls. 7v.-8v. 

 

«Venda que fes o reverendo Luis de Souza de Carvalho prior de Cedofeita ao reverendo 

conego magistral da Séé desta cidade o doutor Domingos Barbosa aos 12 de Desembro 

de 1732 

Em nome de Deus amen, saibão quantos este publico instromento de venda real, 

inter vivos valliozo do dia de hoje para sempre, paga, e quitação, virem que no anno do 

nacimento de Nosso Senhor Jesú Christo de mil e setecentos e trinta e dous anos, aos 

doze de Dezembro, do dito anno, nestas passo do reverendo Luis digo nesta freguesia de 

São Martinho de Cedofeita, termo da cidade do Porto, nos passos da residencia do 

reverendo Luis de Souza de Carvalho, Dom prior na insigne collegiada da dita 

freguesia, aonde eu taballião vim e ahi estavão presentes partes outorgantes, a saber de 

huma o dito reverendo Doutor Domingos Barbosa conego magistral na Sancta Séé da 

dita cidade, conhecidas de mim taballião, e testemunhas ao diante nomeadas e 

assignadas e estas de mim taballião pellos mesmos, perante os coais por elle dito 

reverendo Dom prior Luis de Souza de Carvalho, foi dito perante mim digo dito a mim 

taballião que entre os demais bens, e propriedades de rais que lhe pertenssem, e de que 

está de pacifica posse, de muitos annos a esta parte, sem contradição de pessoa alguma, 

bem asim hé humas cazas sobradadas com seu quintal citas na dita Rua de de digo na 

Rua de Detrás da Séé da dita cidade do Porto, que partem do nacente com a dita rua e do 

poente, com o muro da Séé, e quintal das cazas delle reverendo Domingos Barbosa, e de 

norte com cazas de Agostinho Aurelio de Morais Alãm, e claustro piqueno da Séé, e do 

sul com o dito quintal do mesmo reverendo Domingos Barbosa, e com quanto de direito 

mais devão partir, de que hé direito senhorio o Reverendissimo Cabbido da Sancta Séé 

da dita cidade por prazo fateosim com renda, foro, e penção cada anno, de seis galinhas, 

e oitocentos e sincoenta reis em dinheiro que ouve por titulo de carta da rematação e 

forão de seu tio o reverendo João de Souza conego que foi na dita Séé, como da dita 

carta de rematação consta sobscrita por João Gomes Reimundo, sendo escrivão da 

Provedoria, aos quinze de Maio de mil setecentos e nove, sendo provedor, e corregedor 
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desta comarca do Porto Hyeronimo da Costa de Almeida, e se achava authorisada pello 

dito Reverendissimo [Fl.8] Cabbido em os vinte e tres de Julho de mil e setecentos e 

onze, que reconheço por verdadeiro, e tudo dou féé ver: e por quanto lhe não tinha 

conveniencia alguma as ditas cazas, e quintal, andando por maos de alugadores por se 

hirem aruhinando e neçessitar de dinheiro para compor suas cousas, e pagar suas 

dividas, se ajustara com o dito reverendo Doutor Domingos Barbosa de lhas vender por 

preço de oitocentos mil reis, os coais lançou sobre húm bofete onde pello dito reverendo 

Luis de Souza de Carvalho forão contados e achados sertos os reçebeo, e guardou em sy 

em dinheiro corrente neste reino de que dou féé, e disse da dita quantia dava quitação a 

elle reverendo Doutor Domingos Barbosa, por lhe não ser tornados a pedir, sob pena da 

lei deste reino a que se sogeita, e a clauzulla depositaria; e que por este instrumento per 

sy e em nome de seos herdeiros e sussessores fás carta de pura livre, e irrevogavel 

venda real, enter vivos valliosa do dia de hoje e para todo o sempre ao reverendo Doutor 

Domingos Barbosa, e herdeiros e sussessores de todas as ditas cazas e quintal na forma 

que as pessue e lhe pertensse, e se os antepassados as pessuhirão, e milhor se elle 

reverendo comprador as puder haver, e alcanssar com suas serventias, e entradas e 

sahidas, novas, e antigas, em o dito preço de oitocentos mil reis, seu justo e verdadeiro 

vallor, em que se ajustarão livres para elle, e todo o direito que na dita propriedade tem, 

nelle reverendo comprador trânfere, de sy demite para tudo pessuhir, como cousa sua 

propria que fica sendo e tomara sua posse, que da sua parte lha larga e há por dada, e 

pella clauzulla costetuhi e pede mercê, ao dito direito senhorio, a aseite a elle comprador 

por cazeiro e lhe euthorize esta escritura na forma de seu praso, e não lhe apre digo 

escriptura pagando-lhe sua renda, na forma de seu prazo, e não lhe aprasendo protesto 

lhe não prejudique nem a seus titullos; a coal venda se obriga fazer bomã, em todo o 

tempo do mundo, de toda a pessoa, ou pessoas que o pertendão anullar, e a tudo se dar 

por autor, e defenssor a sua custa, amostar que as ditas cazas e quintal lhe pertenssem, e 

são suas proprias, e as tem livres e desobrigadas de dividas, empenhos, ou hipotecas, e 

rendas atrasadas e caso que se anulle se obriga [Fl.8v.] tornar a elle reverendo 

comprador todo o dito preço siza e dominio, e mais gastos, e todas as benfeiturias que 

tiver feito, e não ser ouvido sem tudo em suas mãos depositar em dinheiro corrente sem 

que por o resseber lhe pedir fiança, nem abonação cuya clausulla eu revy nesta o 

requerimento do devedor digo do vendedor por mo pedir; de que dou féé, e não estoficio 

disendo sabia seu effeito; e para assim o comprir, obriga sua pessoa e bens presentes e 

futuros, e as ditas cazas, e quintal aqui vendidas; o que asseitou o dito reverendo 
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comprador, e para mais segurança desta venda apresentarão certidão da siza do theor 

siguinte // Doutor Rodrigues Portugal cidadão desta cidade, e nella e seu terno [sic] 

velho, juis das sizas, e herdades etc., faço saber em como no livro que este presente 

anno serve de depositos das sizas dos bens de rais, nelle a folha, fica feita acento em 

como o reverendo Doutor Domingos Barbosa conigo magistral da Sancta Séé desta 

cidade, e morador na Rua de Detras da Séé da dita cidade; comprou ao reverendo Luis 

de Souza de Carvalho, prior da Insigne Collegiada de Cedofeita, huma morada de cazas 

sobradadas com seu quintal, citas na dita Rua de Trás da Séé desta mesma cidade, em 

preço de oitocentos mil reis, as coais cazas tem do naçente com a rua publica de Trás da 

Séé, e de poente com quintal das mesmas cazas, e do norte com os claustros da Séé, e 

do sul com o quintal das cazas do reverendo comprador e vendedor, digo comprador, e 

por parte do reverendo comprador e vendedor se não pagou siza alguma por eu asim o 

mandar por minha sentença, que fica em poder e cartorio do escrivão que esta escreveo, 

que vai sellada com o sello que perante mim serve. Dada no Porto sob meu signal e 

sello aos dose dias do mes de Dezembro de mil e setecentos e trinta e dous annos; e de 

como asim mandei aqui asignei como escrivão que esta escreveu eu Marçal de Lima 

Veiga, escrivão das sisas, e herdades o escrevi e asignei // Marçal de Lima Veiga // 

Domingos Rodriques Portugal // ao sello vinte reis // valha sem sello excausâ // Portugal 

// e não se conta mais na dita certidão, que tresladei novamente a que me reporto, que 

fica em meu poder, e de como asim o outorgarão e asseitarão de parte a quanto de tudo 

requererão lho escrevesse nesta nota, e deve os treslados neçessarios [?] como pessoa 

publica estipullante e asseitante, o estipuley e asseitei delles presentes; e em favor das 

pessoas [Fl.9] ausentes, a quem tocar possa, tanto quanto devo, posso por rezão de meu 

officio e aqui asignarão depois de lida com as testemunhas presentes Manuel Francisco 

da Costa, e servente, e morador na Rua da Ferraria de Sima da dita cidade, e João da 

Costa e Manuel Ribeiro asistentes am caza do dito reverendo vendedor, eu Antonio 

Mendes Matos o escrevy - das emtrelinhas pagar suas dividas – dito tabaliam o resolvy. 

 

Luis de Souza de Carvalho 

Domingos Barboza 

João da Costa 

Manuel Ferreira da Costa 

Manuel Ribeiro» 
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Documento n.º 56 

(segunda metade do século XVIII) 

Índice das propriedades do Cabido na Rua de Redemunhos  

A.D.P., Roteiro de prazos do Cabido, n.º 5272, s/f. 

 

“Rua de Redemunhos 

 

-N.º 3º  

Cazas ao redor da Sé de tráz da cappella-mor que possue Fernando Barboza de 

Albuquerque chantre na Sé fólio 10 

-N.º 4º  

Cazas que ficão pegadas as atraz escritas que possue o illustrissimo Estevão Luiz de 

Magalhães monsenhor na Patriachal fólio 15 

-N.º 5º 

Cazas ao redor da Sé por de tráz da cappella-mor que possue Christovão Alão de 

Moraes fólio 19 

-N.º 6º  

Cazas ao redor da Sé por de tráz da cappella-mor que possue Vicente de Noronha Leme 

Cernache fólio 23 

-N.º 7º 

Cazas por de traz da cappella-mor que possue Rodrigo de Souza da Sylva Alcoforado 

fólio 37 

-N.º 8º 

Cazas junto à Cappella de São Gregorio e ao chafariz da Sé, e estão sobre colunas de 

pedra que possue Vicente de Noronha Leme Cernache fólio 30 

-N.º 9º 

Cazas junto à Cappella da Senhora de Bandoma e defronte do chafariz da Sé que possue 

Vicente de Noronha Leme Cernache fólio 33 

-N.º 10º 

Outras cazas junto a Cappella da Senhora da Bandoma e defronte do chafariz da Sé que 

possue Vicente de Noronha Leme Cernache fólio 36 

-N.º 11º 
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Cazas abaixo das atraz escritas que possue Rodrigo de Souza da Sylva Alcoforado fólio 

39 

-N.º 12 

Cazas com seu quintal que ficão por traz das asima escritas ao pé do Convento de Santa 

Clara que possue o reverendo José Pedro Vergollino arcipreste nesta Sé fólio 43 

-N.º 13 

Huma morada de cazas sobradadas com quintal e pateo abaixo das asima escritas que 

possue o illustrissimo Estevão Luiz de Magalhães monsenhor da Santa Igreja Patriachal 

fólio 47 

-N.º 14 

Outras cazas defronte das atraz escritas que possue o illustrissimo Estevão Luiz de 

Magalhães monsenhor da Santa Igreja Patriachal fólio 51 

-N.º 15 

Cazas do reverendo arcediago de Oliveira de Magalhães e possue Dona Ursula digo 

Dona Jeronima Luiza de Magalhães viuva de Henrique Carlos Coutinho Bandeira fólio 

55 

-N.º 16 

Cazas com quintal defronte que parte com o jardim do senhor bispo do reverendo 

chantre que possue Diogo Francisco Leyte Pereira fólio 59 

-N.º 17 

Cazas abaixo das atraz escritas humas em meyo que possue o reverendo Jeronimo da 

Motta Vieira da freguesia de Luzim fólio 63 

-N.º 18 

Cazas e quintal que são duas moradas abaixo das escritas retro que possue Maria 

Angelica de Souza irmaã de Niculao de Souza Cruz fólio 67 

-N.º 19 

Cazas que ficão pegadas as asima escritas que possue Maria Angelica de Souza irmaã 

de Niculao de Souza Cruz fólio 71 

-N.º 20 

Cazas e quintal pegadas as escritas retro que possue Maria Angelica de Souza irmaã de 

Niculao de Souza Cruz fólio 74 

-N.º 21 

Cazas e quintal abaixo das atraz escritas que possue Dona Marianna Angelica de 

Azevedo sobrinha do reverendo conego João de Azevedo e Carvalho fólio 77 
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-N.º 22 

Huma caza que esta encorporada nas cazas que forão do reverendo conego Sebastião de 

Prada abaixo das atraz escritas que possui Maria Angelica irmaã de Niculao de Souza 

Cruz fólio 79” 
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Documento n.º 57 

(segunda metade do séc. XVIII, com actualizações posteriores) 

Roteiro das propriedades do Cabido na Rua de Redemoinhos 

A.D.P., Roteiro de prazos do Cabido, n.º 5272, fls. 10-82v. 

 

“ Rua de Redemunhos 

Cazas ao redor da Sé, e detraz da capella mor 

 

N.º 3 Casas n.º 25(a)  

Pela nova numeraçam n.º 36-37(a) 32 

 

O Reverendissimo Cabido desta Santa Igreja Cathedral hé direito senhorio de huma 

grande moradia de cazas, com seu quintal e pateo, que antigamente forão de natureza de 

prazo de vidas, feito ao reverendo Pedro Alvez com renda de 750 reis e seis galinhas 

laudemio de 4 hum. Fez o prazo Antonio Ferreira conego escrivam do Cabido aos 12 de 

Agosto de 1545. Vai nas suas notas livro 1º fólio 117 v. 

Por breve do nuncio João arcebispo sipontino se mudou a natureza em fatuezim. Como 

se fes ao reverendo Bartolomeu Roiz abbade de Coronado. Com renda de 850 reis e 6 

galinhas fez o prazo Baltezar Martins conego escrivam do Cabido aos 21 de Outubro de 

1562. Vai nas suas notas livro 2º fólio 148 v. e no treslado autentico das mesmas folha 

348 v. [Fl.10v.] e no treslado autentico das mesmas fólio 348. 

Estas cazas antigamente eram tres moradas e pegado a ellas huma ermida da invocação 

de Sam Tiago. 

Possuio estas cazas Vicente Ferreira que as doou a sua irmaã Maria Ferreira. Estes 

fizeram doação de hum pardieiro que estava pegado ás ditas cazas a Appolonia Ferreira 

com penção de 150 reis na qual consentio o Cabido com obrigaçam de fazer prazo como 

fez fatuesim com a dita renda e laudemio de 4 hum aos 21 de Março de 1596 por 

Niculao Velho tabelião nesta cidade que vay no livro 9 fólio 150. 

Possuio o Doutor João Roiz de Araujo abbade que foi de Lordello e o conego João de 

Souza por morte do qual arematou seu sobrinho o reverendo Luiz de Souza de Carvalho 

conego que foi nesta Sé. O sobredito sendo prior de Sedofeita vendeu estas cazas ao 

reverendo conego magestral Domingos Barbosa por escriptura feita em 12 de Dezembro 

de 1732 na notta de Antonio Mendes, e Mattos, e não pagou laudemio [Fl.11] por ser 



 155

capitular. Este fes nestas cazas huma grande propriedade com hum bom pateo, e quintal 

que deixou a seu irmão Manoel Barboza de Albuquerque chantre que foi nesta Sé. E 

este a seu sobrinho o reverendo Fernando Barbosa de Albuquerque chantre tambem da 

mesma. 

Nesta grande moradia de cazas se acha incluida outra que foi antigamente Mizericordia 

da qual hé directo senhorio o mesmo Reverendissimo Cabido por prazo que fes a Dom 

Christovão Henriques arcediago de Oliveira com a natureza de livre nomeação, e com 

renda de 500 reis e duas galinhas lutuoza outro tanto laudemio de 4 hum. Fes o prazo 

Symão Ribeiro conego escrivam do cabido aos 2 de Setembro de 1551 vai no livro 

intitulado sinco numero fólio 10 v. o qual prazo lhe fes por ficarem estas cazas vagas ao 

Reverendissimo Cabido quando passou a caza da Mizericordia para a Rua das Flores. O 

dito cazeiro trespassou o direito que tinha nellas e em hum quintal de outras ao deante 

escritas em sua sobrinha Dona Branca da Sylva. 

Possuio estas cazas (com outras que vão ao diante escritas) Gonçalo da Rocha conego e 

arcediago [Fl.11v.] de Oliveira que foi nesta Sé. Depois o padre Gonçalo de Souza em 

terceira vida com outras ao diante escriptas por huma composição que fez com Maria de 

Castro viuva de Gaspar da Rocha a qual largou as ditas casas e quintal pelo dito 

Gonçalo de Souza dezestir do terço do remanescente dos bens do dito Gonçalo da 

Rocha, como seu herdeiro á mesma Maria de Castro. 

Possuio estas cazas grandes e quintal Maria de Souza filha do sobredito Gonçalo de 

Sousa, que as vendeu ao reverendo Domingos de Carvalho e Azevedo, conego que foi 

nesta Sé no anno de 1668. 

Rematou estas cazas o Doutor Domingos Barboza conego e magistral que foi nesta Sé 

com outras que vão a diante escritas de que pagou laudemio, como consta do livro 2º 

delles a fólio 111. 

Tambem nesta grande morada de cazas, se achão incluidas outras com seu quintal, que o 

Reverendissimo Cabido emprazou a Duarte Rebello com renda de 200 reis lutuosa outro 

tanto laudemio de 4 hum. Fez o prazo o mesmo Symão Ribeiro aos 2 de Setembro de 

1551. Vai nas mesmas notas fólio 13 v.  

[Fl.12] Os sobreditos as venderam a Dom Christovão Henriques. Este as trespaçou a 

Dona Branca da Sylva e as comprou Gonçalo da Rocha arcediago de Oliveira que as 

deixou a Gaspar da Rocha, por morte deste as pertenderão seus herdeiros e por 

compozição as largarão. 

Depois as possuio Manuel de Sousa. 
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Renovou-se no mesmo com a natureza de livre nomeação e com renda de 250 reis 

lutuoza outro tanto laudemio de 4 hum. Fez o prazo Christovão de Oliveira tabelião 

nesta cidade aos 5 de Abril de 1679. Vay o treslado no livro 31 fólio 261. 

Possuio o Licenciado Manuel dos Santos a quem as comprou o conego Domingos de 

Carvalho e Azevedo no anno de 1712, e arematou o dito conego magistral Domingos 

Barbosa. 

Possuio o seu irmão o chantre Manoel Barboza de Albuquerque que as deixou a seu 

sobrinho Fernando Barboza de Albuquerque tambem chantre. De todas estas 

propriedades se fez huma nobre morada de casas com quintal, e pateo, e varandas 

[Fl.12v.] Paga cada anno 

De humas cazas em dinheiro.........................................................................................850 

Galinhas............................................................................................................................6 

Laudemio de 4 hum. 

Paga mais de duas moradas que se achão incluidas nestas cazas 

Em dinheiro...................................................................................................................750 

Galinhas.............................................................................................................................2 

Lutuoza outro tanto 

Laudemio de 4 hum 

 

(b)Possuio o reverendo chantre Alvaro Barboza de Albuquerque e por morte deste 

possuio Dona Ana Claudia Barboza de Albuquerque 

 

(b)Fallesseu Dona Anna Claudia Barboza de Albuquerque e agora possui por verba de 

testamento seu primo Francisco de Salles de Barboza Lemos corregedor de Vila da 

Feira e vagado o lugar, veio morar para as ditas cazas. 

 

(b)Faleceu este possue por nomeação seu filho Miguel de Lemos Barboza Albuquerque 

 

(b)Faleceu Miguel de Lemos Barboza e Albuquerque, e no inventario a que se procedeu 

por seu falecimento, pela 3ª vara desta cidade, escrivão Zeferino de Serpa Quaresma, 

destribuido em Junho de 1892, ficou pertencendo esta propriedade a sua irmã Dona 

Sancha Augusta Barboza de Albuquerque. 
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[Fl. 15] Rua de Redemunhos 

Cazas que ficão pegadas as atraz escritas 

 

N.º 4 

 

Estas cazas deixou ao Reverendissimo Cabido desta Santa Igreja Cathedral Gil 

Lourenço meyo conego que foy na mesma para anniversarios do deão Dom Mendo, 

como consta do Datario 12 de Janeiro, e do Censual a fólio 148. Erão de natureza de 

prazo de vidas, de que hé direito senhorio o Reverendissimo Cabido desta Santa Sé, por 

prazo que fez a Pedro Annes conego que foi na mesma com natureza de livre nomeação, 

e com pensão de 15 livras da moeda antiga, e hum par de boas galinhas. Fez o prazo 

Alvaro Diniz conego e escrivam do Cabido, aos 19 de Julho de 1482. 

Este caseiro nomeou em sua vida a sua [Fl.15v.] neta Maria Pires cazada com Jorge 

Annes a qual nomeou em terceira vida a Christovão Jorge seu filho coreiro nesta Sé. E 

porque as ditas cazas vagarão ao Reverendissimo Cabido as deu ao licenciado Pedro 

Ferreira da Sylva arcediago de Oliveira, a quem as emprazou com natureza de livre 

nomeação, e com renda de 300 reis e duas galinhas laudemio de 4 hum. Fez o prazo 

Balthezar Martins cónego escrivam do Cabido em 8 de Novembro de 1577. Vay nas 

suas notas livro 5º fólio 85 

Possuio sua irmã Phelippa viuva de João Pinto no anno de 1617. Depois o Doutor 

Diogo Carneiro da Sylva, morador em Espargo terceira vida que foi no prazo velho 

Possuio sua filha Dona Marianna da Sylva Carneiro a quem se renovou o prazo com a 

mesma natureza, e com renda de 400 reis, e duas galinhas, e o mesmo laudemio. Fes o 

prazo Christovão de Oliveira tabelião que foi nesta cidade aos 10 de Setembro de 1678. 

Vay o treslado no livro 31 folha 140 v. 

Comprou estas cazas o reverendo Balthazar Leitão de [Fl.16] Magalhães arcipreste que 

foi nesta Sé o qual as deixou a seu sobrinho Antonio da Sylva de Magalhães e Castro; e 

este a seu irmão o padre Francisco de Santa Catarina da Congregaçam de Sam João 

Evangelista, e este a seu irmão o Illustrissimo Estevão Luiz de Magalhães prelado da 

Santa Igreja Patriachal. 

 

(b)Possue agora Gaspar Cardozo de Carvalho Fonseca 
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(b)Fallesseu em 1826, e possue seu filho Joze Cardozo de Carvalho e Fonseca por ser 

morgado 

 

(b)Faleceu, e possue seu irmão Goncalo Cardozo de Barba e Menezes.” 

 

Paga cada anno  

Dinheiro.........................................................................................................................400 

Galinhas.............................................................................................................................2 

Laudemio de 4 hum 

 

[Fl. 19] Rua de Redemunhos 

Cazas ao redor da Sé, e por detraz da capella mayor 

(b) Cazas n.º 23 – a 34 -  

 

N.º 5 

 

(b) Cazas n.º 41 – a 47 

 

(b) Agora em 1861 

Nova moradan.º - 10 – 12 . 14 .  

Outra dita // n.º - 16 – 18 – 20 – 22 –  

O Reverendissimo Cabido desta Santa Igreja Cathedral hé direito senhorio de humas 

cazas nesta rua que lhe deixou Dom Rodrigo deão da mesma como tambem suas 

tapeçarias, cortinas e outras couzas por 12 anniversarios que lhe fazem pela sua alma, 

como consta do Datario em 21 de Janeiro. E tambem as do-ou ao Cabido Afonço Luiz 

conego desta Sé com cem cruzados para lhe fazerem 24 anniversarios que consta do 

mesmo Datario em 14 de Janeiro.  

Possuio estas cazas Dom Francisco de Atayde filho de Dom Manuel de Azevedo cazado 

com Dona Beatriz [Fl.19v.] filha de Vicente Novais e de Dona Branca da Sylva.  

O Reverendissimo Cabido fes prazo fatuezim ao dito Dom Manuel de Azevedo com 

renda de 2$200 reis e 6 galinhas laudemio de 4 hum. Fez prazo Miguel de Azevedo 
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conego e escrivam do Cabido aos 2 de Mayo de 1548. Vay nas suas notas livro 2º fólio 

55 e no treslado authentico a folha 76 v. 

Possuio Dom João de Azevedo e Atayde neto de Dom Francisco de Atayde. Depois 

Gonçalo da Costa Coutinho morador em Lisboa. Depois Dona Izabel de Atayde e 

Azevedo neta de Dom Manuel de Azevedo; a qual trespassou estas cazas no 

dezembargador Christovão Alão de Moraes corregedor do civel da Relaçam desta 

cidade; e por estarem aruinadas e se deverem muitas penções. Fez a escriptura de 

trepaço renunciação Francisco de Affonseca tabelião na cidade de Coimbra aos 10 de 

Novembro de 1679 autorizada pelo Reverendissimo Cabido aos 23 de Agosto de 1680. 

Possuio depois seu filho Agostinho Aurelio de [Fl.20] Moraes Alão. Depois seu neto 

Christovão Alão de Moraes. Hoje possue seu bisneto Agostinho Alão de Moraes 

Pimentel. 

 

(b) Este as vendeo a Jozé Barboza de Madureira homem de negocio nesta cidade pela 

quantia de 400$ de que pagou o laudemio, e se lhe deu authoridade a escritura que foi 

feita na nota de Vitorino Alão de Macedo Souza Tabaliam nesta cidade em em 3 de 

Janeiro de 1800. 

(b) O dito Joze Barboza de Madureira e sua mulher, alcançaram licença do 

Reverendissimo Cabido em 5 de Julho de 1806, para fazerem nestas                    

 

Paga cada anno  

Em dinheiro ................................................................................................................2200 

Galinhas............................................................................................................................6 

Laudemio de 4 hum 

cazas patrimonio a seu filho o reverendo Antonio Barboza de Madureira, e ficou fiador 

á renda o dito seu pay. 

Fes a escriptura João da Costa Lobo tabaliam privativo do Reverendissimo Cabido em 

22 de Julho de 1806 

 

(b) Por falecimento do dito Antonio Barboza de Madureira se encabeçaram nestas 

cazas em Dona Maria do Carmo Barboza, no inventario a que se procedeo em 1838 
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(b) A requerimento de Francisco Maria Pinto Monteiro na qualidade de tutor nato de 

seu filho impiobre Manoel, e Dona Maria Joze Leal de Madureira [Fl.20v.] maior de 20 

annos e menor de 25 com autorização de sua mãe e tutora Dona Maria do Carmo Leal 

de Madureira todos desta cidade, que no inventario a que se procedeu por 

fallescimento de Dona Maria do Carmo Barboza de Madureira tia dos supplicantes foi 

ouvido o nosso procurador para a saber se se devia consentir na divisão do prazo 

porque sendo duas casas distintas, estão ambas num só prazo, o qual respondeu que 

não havia inconveniente, e por isso  por despacho ou portaria do Reverendissimo 

Cabido de 14 de Dezembro de 1864 se consentiu na divisão ficando cada um dos 

caseiros obrigados a satisfazer a metade da renda. Ficando a primeira que tem os 

numeros 10=12=14 a Dona Maria José Leal Madureira e a segunda ao menor Manoel 

de quem he hoje tutora sua mai Dona Maria Amelia Coutinho Monteiro.  

 

A caza que pertencia ao menor Manoel Maria de Madureira Monteiro hoje maior foi 

vendida por este ao comendador Antonio Francisco Guimaraens por 1:150000” de que 

pagou laudemio com equidade a 18 de Janeiro de 1876. A escriptura foi celebrada nas 

nottas do tabelleão Antonio Ferreira da Silva Barros Vila Nova de São Domingos em 3 

de Janeiro de 1876. Registada e auctorizada a 24 do dito mes e anno. 

 

[Fl. 23] Rua de Redemunhos 

Casas ao redor da Sé, e por detraz da capella mor  

 

N.º 6 

 

(b)Cazas n.º 33 (a) 80- 83 

 

O Reverendissimo Cabido desta Santa Igreja Cathedral hé direito senhorio das cazas 

asima as quaes antigamente erão de natureza de prazo de vidas que o mesmo fes a 

Thomé da Costa cidadão desta cidade com natureza de livre nomeação. E com renda. A 

saber pelas cazas 400 reis e duas galinhas, e por hum palheiro 100 reis e duas galinhas. 

Fes o prazo Antonio Ferreira conego escrivam do Cabido aos 4 de Novembro de 1538. 

Vai nas suas notas livro 1º fólio 29 v. 
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O dito cazeiro as vendeu ao conego Antonio [Fl.23v.] de Castro rezervando para si o 

dito palheiro que andava emprazado separadamente a Antonio da Costa seu filho 

ficando este com a renda de cem reis e duas galinhas. 

O dito Antonio de Crasto nomeou nestas casas e em outras a Gonçalo de Miranda 

cidadão que foi nesta cidade cazado com Guiomar da Costa os quais doárão estas casas 

e outras vezinhas a Maria Ferreira de Crasto. 

A esta fes o Reverendissimo Cabido prazo fatuezim com renda de 550 reis e duas 

galinhas laudemio de 4 hum. Fes o prazo Niculao Velho tabaliam nesta cidade aos 21 de 

Julho de 1594. Vay o treslado no livro 9º fólio 62. 

Possuio depois Monica de Crasto e seu filho Luis de Crasto e o reverendo deão João 

Freyre Antão, a quem o Cabido as emprazou novamente com penção dode 500 reis, 

como se declara no livro da fazenda no ano de 1681 a f´ólio 149 e sempre se pagou a 

penção athé o anno de 1763, porem o prazo não aparece no cartorio. 

[Fl.24] Possuio sua sobrinha Dona Micaella Antonia Freyre viuva de Antonio de Tavora 

depois seu filho o reverendo Jeronimo de Tavora e Noronha deão que foi nesta Sé, o 

qual as deixou a seu irmão Vicente de Noronha Leme e Cernache cavaleiro de merce da 

rellegião de Malta. 

 

(b) Possuio Dona Anna de Noronha Leme Sarnache viuva de Vicente de Noronha 

Possue por seu fallecimento Vicente de Noronha Mello de Menezes Leme Sarnache 
 

Paga cada anno  

Em dinheiro ............................................................................................................500 reis 

Laudemio de 4 hum 

(b) Possue Domingos Antonio Pinto Barboza, como consta desde fólio 39 a 40v. deste 

roteiro 

 

[Fl. 27] Rua de Redemunhos 

Casas que ficão por detraz da capella mor da Sé, e pegadas as atraz escritas 

 

N.º 7 
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(a) Cazas n.º 32 (b) 86 a 87 

Estas cazas deixou ao Reverendissimo Cabido desta Sé o beneficiado Pedro Martinz 

para lhe mandar dizer dous anniversarios cada anno por sua alma como consta do 

Datario aos 8 de Fevereiro 

Possuio antigamente Margarida Velha, filha do licenciado Vicente Correia que as 

vendeo ao conego Antonio de Crasto a quem o Reverendissimo Cabido renovou o 

prazo, como direito senhorio dellas com a natureza de livre nomeação e com a renda de 

600 reis e duas galinhas. Fez o prazo Balthezar Martinz conego escrivão do Cabido aos 

3 de Dezembro de 1560 vay nas suas notas livro 4 fólio 105. [Fl.27v.] O dito cazeiro 

nomeou nestas cazas a Gonçalo de Miranda que as trespassou em Maria Ferreira a quem 

se fez prazo fatuezim com renda de 620 reis e duas galinhas e o mesmo laudemio. Fez o 

prazo Niculao Velho tabeliam nesta cidade aos 21 de Julho de 1594. Vay o treslado no 

livro 9 fólio 67. 

Possuio estas cazas Monica de Crasto, e seu filho Luiz de Crasto, depois Domingos de 

Crasto moradores em Rio de Galinhas. 

Possuio o reverendo João de Souza de Lima arcediago da Regoa que foi nesta Sé a 

quem o Reverendissimo Cabido as emprazou novamente com renda de 500 reis somente 

como consta do livro da fazenda do anno de 1681 a fólio 149 porem este prazo não 

aparece no cartorio. 

Possuio depois seu sobrinho Rodrigo de Souza da Sylva depois seu filho Francisco 

Fhellipe de Souza Alcoforado, hoje possui seu neto Rodrigo de Souza da Silva 

Alcoforado, todos fidalgos da Caza Real. 

 

[Fl.28] Paga cada anno 

Em dinheiro.............................................................................................................500 reis 

Laudemio de 4 hum 

 

(b) Possue por fallessimento do dito Rodrigo de Souza seu netto o barão de Villa Pouca 

assistente  na villa de Guimarães de quem he administrador seu pay Gaspar Teixeira de 

Magalhães e Lacerda visconde do Peso da Regoa, que faleceu, sendo ja cazado o dito 

barão. 

 

(b) Em Dezembro de 1866 possue o Excelentissimo Manuel Cardozo Rangel de 

Quadros Corte Real pela compra ao Conde de Villa Pouca de tres terrenos. 
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(b) Possue Domingos Antonio Pinto Barboza, como consta desde fólio 39 a 40 v. deste 

roteiro. 

 

[Fl. 30] Cazas junto a cappella de Sam Gregorio e ao Chafariz da Sé que estão sobre 

colunas de pedra  

 

(b) Largo da Sé n.º 3 

 

N.º 8 

 

(c) Cazas n.º 16 

 

O Reverendissimo Cabido hé direito senhorio destas casas que são de natureza de prazo 

fatuezim e nelas estão incluidas tres moradas as quaes comprou o conego Bento Leyte e 

de todas tres fez huma so morada e o Reverendissimo Cabido lhe fez de todas hum 

prazo fatuesim com renda de 900 reis e 4 galinhas laudemio de 4 hum. Fez o prazo 

Balthazar Martins conego aos 22 de Janeiro de 1565. Vay nas suas notas livro 4º e a 

copia no livro de fatuezins antigos fólio 370 v. 

Possuio Manuel Leyte filho do mesmo. Depois o Doutor Manuel de Faria arcediago que 

foi do Porto. Depois seu sobrinho Francisco de Faria, o qual as vendeu a Antonia Vaz, 

esta as dotou a sua sobrinha Maria de Almeida casada que foy com Pedro Gomes. 

Depois Domingos Pereira que as deu a seu filho o padre Antonio Pereira. Depois 

Antonio de Oliveira, e depois as possuio [Fl.30v.] o licenciado José Mendes Portugal. 

Aos herdeiros deste a rematou o reverendo Jeronimo de Tavora e Noronha deão que foi 

nesta Sé, de que pagou laudemio de 4 hum. 

Possue hoje seu irmão Vicente de Noronha Leme e Cernache. 

 

(b) Por falicimento deste ficou pessuindo a senhora Dona Anna Neronha a quem 

demandou sua irman Dona Maria do Carmo recolhida em Santa Clara por alimemtos, e 

por sentença do juis de fora do civel confirmada na Relaçam desta cidade, em que ficou 

condemnada, lhe fez  

Paga cada anno  
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Em dinheiro ............................................................................................................900 reis 

Galinhas.............................................................................................................................4 

Laudemio de 4 hum 

arrematar estas cazas, e as rematou o reverendo Antonio Coelho da Costa conego 

nesta Sé pela quantia de 644 reis dos quais não pagou laudemio pelo privilegio de 

estatuto não obstante ser ainda coadjutor como consta do despacho dado em Cabido de 

11 de Fevereiro de 1790. Sobscreveo a carta da ditta rematação Antonio da Silva 

Portella escrivão do juizo de fora desta cidade em 22 do dito mes e anno. Tem 

authoridade. [Fl.31] 

(b) Possue agora esta morada de cazas Manoel Gonçalves de Oliveira e sua mulher 

Anna de Azevedo que lhas deixao em verba de testamento o dito reverendo conego 

Antonio Coelho da Costa feito o testamento em 20 de Janeiro de 1801 

 

(b) Possue reverendo Manoel Joze da Crus Azevedo morador na Rua de Cedofeita filho 

dos ditos supra. 

 

(b) Possuem suas herdeiras Anna Rita de Cassia e irmã, as quaes venderão esta 

propriedade que tem agora o n.º 19 a Luis Jose Monteiro desta cidade em preço de reis 

800$000, de que vindo ao laudemio de 4 hum a quantia de reis 200$000 o Illustrissimo 

Cabido por sua portaria de 29 de Agosto de 1845 lhe quitou a 5ª parte vindo somente a 

pagar 160$000 reis em 15 de Novembro do mesmo anno. 

 

(b) Falleceu Luis José Monteiro e no inventário a que se procedeu por seu fallecimento 

pela 1ª vara civel= escrivão Motta, sendo inventariante sua filha Dona Candida 

Carolina de Sá Monteiro, julgado por sentença em Novembro de 1896, ficou esta 

propriedade a seu filho Adolpho Arthur Innocencio de Sá Monteiro. 

 

[Fl. 33] Cazas junto a cappella da Senhora da Bandoma e defronte do chafariz da Sé   

(b) Hoje Largo do Chafaris da Sé 

 

N.º 9 

 

(b) Cazas n.º 15 
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Nas casas grandes que possue Vicente de Noronha Leme e Cernache se achão incluidas 

humas cazas de que o Reverendissimo Cabido hé direito senhorio por prazo de vidas 

que antigamente fes a Brittes Annes em primeira vida, e em segunda Brittes Alvez sua 

sobrinha a quem a dita nomearia a terceira com renda de 230 reis e duas galinhas: Fes o 

prazo João Alvez Benharia conego escrivam do Cabido aos 15 de Fevereiro de 1513. 

Vay nas suas notas fólio 58 v. 

A dita Brittes Alvez fes a doação destas cazas a Maria Luiz, na qual se renovou o prazo 

com natureza de livre nomeação e com renda de 240 reis e duas galinhas: Fes o prazo o 

mesmo João Alvez Benharia aos 11 de Abril de 1527. Vay nas mesmas notas fólio 

120v. 

A dita Maria Luiz vendeu estas casas a Gonçalo [Fl.33v.] de Seabra. Sucedeu nellas seu 

filho Dom Manuel de Seabra bispo de Ceuta, e deão da Cappella Real terceira vida que 

foy no prazo. Renovou-se no mesmo com a dita natureza de livre nomeação e com 

renda de 260 reis e duas galinhas: laudemio de quatro hum. Fes o prazo Manuel de 

Figueiredo conego escrivam do Cabido aos 14 de Dezembro de 1588. Vay nas suas 

notas livro 10 fólio 14 v. Possuio João Gonçalvez, depois seu genro Francisco Gomes 

morador em Braga. 

Renovou-se em Joze Leytão com a mesma natureza e com renda de 300 reis, e duas 

galinhas. Lutuoza outro tanto, laudemio de 4 hum. Fes o prazo Gonçalo Luis tabaliam 

nesta cidade aos 14 de Abril de 1689. Vay no livro 34 fólio 146. 

Comprou estas casas ao mesmo o reverendo João Freyre Antão deão que foi nesta Sé, as 

quais unio a outras que tinha no mesmo sitio. Por morte deste possuio sua sobrinha 

Dona Michaella Antonia Freyre, depois seu filho o deão Jerónimo de Tavora e Noronha 

hoje seu irmão Vicente de Noronha Leme e Cernache. 

[Fl.34] Paga cada anno  

Dinheiro..................................................................................................................300 reis 

Galinhas.............................................................................................................................2 

Lutuoza outro tanto 

Laudemio de 4 hum 

 

(b) Renovou-se no dito Vicente de Noronha Leme Sarnache em livre nomeação com a 

mesma renda lutuoza e laudemio. 
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(b) Fes o prazo João Joze de Almeida desta cidade em 20 de Fevereiro de 1777. Vai no 

livro 62 a fólio 43. 

 

(b) Possuio Dona Anna de Noronha Leme Sarnache viuva do dito Vicente de Noronha 

 

(b) Por fallessimento desta possue Vicente de Noronha e Mello de Menezes Leme 

Sarnache 

 

[Fl. 36] Outras casas junto a cappella da Senhora da Bandoma, e defronte do chafariz da 

Sé 

 

N.º 10 

 

(c) Cazas n.º 15 (b) 1 a 3 = 

 

Nas cazas retro, que possue Vicente de Noronha se achão incluidas outras, que 

antigamente érão de prazo de vidas de que hé direito senhorio o Reverendissimo Cabido 

e della fes prazo fatuezim a Duarte da Cunha Deça deão que foy desta Sé, com renda de 

1100 reis e 4 galinhas, laudemio de 4 hum. Fes o prazo Miguel de Azevedo conego 

escrivam do Cabido aos 11 de outubro 1549. Vay nas suas notas livro 2º fólio 102 verso 

e no treslado authentico folha 156. 

Possuio Antonio Gonçalvez da Cunha, que as vendeo ao arcediago de Oliveira Gonçalo 

da Rocha e este as vendeo ao Doutor Pedro de Britto arcediago do Porto.  

O Doutor Pantaleam Freyre mestre escolla que foy nesta Sé comprou estas casas ao dito 

arcediago do Porto por escritura feita aos 30 de Mayo de 1649 nas notas de Francisco 

Ribeiro de Souza tabaliam [Fl.36v.] nesta cidade. O dito Pantaliam Freyre deixou estas 

casas a seu sobrinho tambem mestre escolla o Doutor Manoel Freyre com obrigaçam de 

pagar ao Cabido a esmolla de hum officio de tres lições por sua alma, que se faz aos 21 

de Março, de cada anno, na mesma conformidade de que se faz outro pela alma do 

meyo conego João Freyre em 22 de Fevereiro, e com a mesma esmolla de 100 reis á 

prebenda e aos mais a este respeito. Fes a escritura João Roiz Chaves tabaliam desta 

cidade aos 15 de Março de 1653: Vai no livro 19 a fólio 5 e tambem no livro 45 das 

sentencas a folha 240 e por certidam a fólio 233 do livro 60 
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Possuio Catherina Freyre may do conego João Freyre Antão, que depois foi deão desta 

Sé, por falecimento deste possuio Antonio Tavora e Noronha e sua mulher Dona 

Michaella Antonia Freyre. 

Depois seu filho o deão Jeronimo de Tavora e Noronha hoje seu irmão Vicente de 

Noronha Leme e Cernache. 

Paga cada anno 

Dinheiro................................................................................................................1100 reis 

Galinhas.............................................................................................................................4 

Laudemio de 4 hum 

 

(b) Por falecimento do dito Vicente de Noronha ficou pessuindo sua mulher Dona Anna 

de Noronha Leme Sernache á quoal obrigando a pela [Fl.37] sua legitima sua filha 

Dona Anna Roza de Noronha Leme Cernache e seu marido o dezembargador João 

Antonio Salter lhe foi adjudicado este prazo na quantia de 579$600 reis, de que não 

pagou laudemio por graça que lhe fes o Reverendissimo Cabido como consta do 

despacho que aprezentou dado em 26 de Abril de 1791. Sobcreveo a sentença Manoel 

Caetano Alvez de Souza escrivam das comissões nesta cidade em em 17 de Fevereiro 

do dito anno. Foi authorizada em Cabido de 27 de Abril do mesmo  

 

(b) Por fallecimento da dita possue Vicente de Noronha e Mello de Menezes Leme 

Sarnhache  

 

(b) Faleceo e possue sua filha unica Dona Antonia Guedes de Noronha Leme 

Cernache. 

(b) Por fallecimento de Antonio Perfeito Pereira Pinto Ozorio, marido da dita Dona 

Antonia Guedes de Noronha Leme Sernache, que era usufructuario, passaram estas 

casas conforme as disposições testamentarias da mesma Dona Antonia para a Santa 

Casa da Misericordia do Porto sendo depois vendidas e arrematadas em praça 

simultanea na Repartisam Central da Fazenda do Porto no dia 12 de Julho de 1877 por 

Lourenço da Silva Teixeira Magalhães pela quantia de reis 4:464$000 de que pagou de 

laudemio 446$400 reis.” 
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[Fl. 39] Rua de Redemunhos 

Cazas abaixo das escriptas retro 

 

N.º 11 

(a) Cazas n.º 3 (b) 5 e 7 -  

O Reverendissimo Cabido hé direito senhorio de huma morada de cazas nesta rua de 

natureza de prazo de vidas e de livre nomeação que antigamente possuio o reverendo 

João Alvez Paez arcipreste que foi nesta Sé e depois em terceira vida o licenciado João 

Paez abbade de Mafamude; o qual renunciou nas maos do Cabido para lhe fazer prazo 

como fez com a natureza de livre nomeação, e com renda de 920 reis e duas galinhas, 

laudemio de 4 hum. Fez o prazo Balthazar Martins conego escrivam do Cabido aos 27 

de Setembro de 1560. Vay nas suas notas livro 4 fólio 82. 

O Reverendissimo Cabido concedeu ao dito cazeiro licença para subemprazar as ditas 

cazas ou parte dellas [Fl.39v.] em 25 de Agosto de 1564 escrita pelo mesmo Balthazar 

Martins, e asignada por todo o Cabido. 

Foy segunda vida sua irmã Elena Paez e terceira Catherina Paez de Chavez a qual as 

doou a seu irmão Francisco de Chavez Paez abbade de Sam Christovão de Mafamude a 

quem se renovou com a mesma natureza, e com a renda de 1400 reis e duas galinhas 

laudemio de 4 hum. Fez o prazo João de Azevedo tabaliam nesta cidade aos 19 de 

Novembro de 1607. Vai o treslado no livro 14 fólio 40. 

Possuindo estas cazas a Maria Luiza Paez relligioza no Convento de Corpus Christi de 

Vila Nova as rematou Francisco de Freitas do Amaral, o qual depois de estar de posse 

requereu ao Reverendissimo Cabido lhe fizesse dellas prazo fatuezim por se acharem 

muito arruinadas e haver de dispender na sua reforma muito cabedal e com effeito se fez 

o dito prazo fatuezim com licença do ordinário, e com renda de 1500 reis, e tres 

galinhas, laudemio de 4 hum. Fez o prazo João de Azevedo tabaliam desta cidade aos 2 

de Março de 1620. Vai o treslado no livro 15 fólio 193 v. 

[Fl.40] Possuio o chantre Fernando Freytas de Mesquita depois seu irmão Dionizio do 

Amaral Barbosa morador em Guimarães. 

Comprou estas cazas o reverendo João de Souza de Lima arcediago da Regoa que foy 

desta Sé por morte do qual as possuio Rodrigo de Souza da Sylva Alcoforado depois 



 169

seu filho Francisco Phelippe de Souza Alcoforado hoje seu neto Rodrigo de Souza da 

Sylva Alcoforado 

(b) Falleceu e possue seu netto o barão de Vila Pouca assistente em Guimarães de 

quem he administrador seu pay Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda  

Paga cada anno  

Dinheiro.......................................................................................................................1500 

Galinhas.............................................................................................................................3 

Laudemio de 4 hum 

(b) Em Dezembro de 1866 comprou o Excelentissimo Manoel Cardozo Rangel de 

Quadros Corte Real de que pagou laudemio 

 

(b) Possuio depois sua viuva a viscondessa de Negrellos  

 

(b) Possue por arrematação em praça publica Domingos Antonio Pinto Barboza, esta 

propriedade numeros 5 e 7 deste roteiro, que te as propriedades fólios 23 e 27 

[Fl.40v.] São duas moradas de cazas unidas numeros 8 a 8b e 8c a 8e, cuja 

arrematação teve lugar no dia 10 de Março de 1896 no tribunal judicial desta cidade 

na execução por tornas promovida por Dona Maria Eugenia Corte Real Graça 

Craveiro marido e outros contra a viscondessa de Negrellos, pela 3ª vara escrivão 

Lessa, sendo a caza numeros 5 e 7 arrematadas por 901$000 reis, e as cazas numeros 8 

a 8e por 1:240$000 reis, prefazendo o preço total de 2:141$000 de que pagou laudemio 

por equidade no dia 21 de Março de 1896 reis 280$000. 

 

[Fl. 43] Rua de Redemunhos hoje Rua de Tras da Se numeros 9 e 11 e pela Avenida 59 

a 69 

Cazas com seu quintal, que ficão de tras das escritas retro, e o quintal fica pegado á 

viella de Santa Clara entre os arcos da agoa da Sé e o aqueduto da que vai para o 

Collegio. No fim deste quintal se acha de prezente huma boa morada de cazal 

N.º 12 
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(a) Cazas n.º 5 = 6 = 

 

O Reverendissimo Cabido comprou este quintal com licensa de El Rey a Pedro Annes 

no anno de 1479 – Vai a compra no livro 9 dos originais a fólio 10 e por certidam no 

livro 74 das sentencas a fólio 58 

O Reverendissimo Cabido hé direito senhorio de huma morada de cazas sobradadas 

com seu quintal defronte que antigamente possuio o conego João Alvez Benharia o qual 

as nomeou em sua sobrinha Maria Alvez viuva de João Cordeiro a quem o 

Reverendissimo Cabido renovou o prazo com natureza de livre nomeacão e com renda 

de 400 reis e duas galinhas laudemio de 4 hum. Fez o prazo Manoel Catella [Fl.43v.] 

conego e escrivam do Cabido aos 5 de Julho de 1579. Vay nas suas notas livro 6 fólio 

110 

Possuio estas cazas seu filho Damião Cordeiro que as vendeu a Gaspar Pinto Giraldes 

cidadão desta cidade e cazado com Maria de Barros. Esta sendo viuva as dotou a Duarte 

Vieira da Veyga para cazas com sua filha Jeronima Soares os quais recorreram ao 

Cabido para que lhe fizesse das ditas cazas e quintal prazo fatuezim atendendo a que as 

reformavão de todo, e com efeito se lhe fes com licenca do ordinario e com renda de 

1200 reis, e quatro galinhas, laudemio de 4 hum. Fes o prazo João de Azevedo tabaliam 

nesta cidade aos 3 de Julho de 1632. Vay o treslado no livro 16 fólio 167 

Possuio estas cazas Manoel Pinto Ribeiro. Depois por compra o reverendo João Baptista 

do Canto arcipreste que foi nesta Sé. Depois o reverendo José de Affonseca Coutinho 

mestre escolla da mesma. Depois seu sobrinho José de Sá. Depois as comprou Francisco 

de Souza Cirne e Madureira de que [Fl.44] pagou laudemio, como consta do livro 1º 

delles fólio 22v. A este as comprou o reverendo Theotónio Pereira de Moura, chantre 

que foi nesta Sé, por morte do qual as rematou o reverendo João da Sylva de Magalhães 

arcipreste que foi na mesma e por seu falecimento as rematou seu sucessor o reverendo 

arcipreste José Pedro Vergollino 

Paga cada anno  

Dinheiro.......................................................................................................................1200 

Galinhas.............................................................................................................................4 

Laudemio de 4 hum 
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(b) Hoje possue por rematação as cazas detras da Sé Dona Maria Escolastica Pereira 

de Araujo mulher de Simão Pereira Leitão que as rematou pella execução que fazia 

Dom Antonio de Amorim da Gama Lobo desta cidade ao reverendo arcipreste Joze 

Pedro Virgolino, que foi escrivão Joze [Fl.44v.] Moreira da Silva do Juizo Eclesiastico 

desta cidade pela quantia de 1:710$250 reis de que pagou o laudemio de 4 hum, e se 

lhe deu autoridade em Cabido de 6 de Setembro de 1785 

(b) O quintal e a outra morada de cazas que fica junto ao Mosteiro de Santa Clara a 

rematou pella mesma execução o dito escrivão o reverendo conego João Pinheiro de 

Aragão e foi aliviado do laudemio na forma dos estatutos nos despachos de 31 de 

Agosto de 1785, e se lhe deu autoridade em 6 de Setembro do dito anno. 

(b) Pella dita divizão se renovou a cada hum dos rematantes, prazo em phateuzim nota 

de João Jozé de Almeida tabaliam nesta cidade, a saber, o de Simão Pereira Leitão em 

27 de Julho de 1789, e por justa rateação ficou per elle pagando 

Dinheiro .................................................................................................................620 reis 

Galinhas.............................................................................................................................3 

Laudemio de 4 

Vai o dito prazo no livro 73 a fólio 8 

O qual vai escrito a fólio 46 deste livro 

[Fl.45] (b) Hoje possue Dona Maria Mathilde Vieira de Mello mulher de Sebastião 

Leme Vieira por nomeação que lhe fez sua thia a sobredita Dona Maria Escolastica 

Pereira de Araujo em seu solenne testamento com que faleceu a 21 de Março de 1803 

cuja nomeação foi authorizada em Cabido de 18 de Abril do mesmo anno. 

 

(b) Possui Carlos Leme Guedes Vieira Macedo e na execução fiscal promovida pela 

Fazenda Nacional pelo Tribunal das Execuções Fiscaes desta cidade, contra o dito 

Carlos Leme, sendo responsavel sua filha a viscondessa de Negrellos, foi esta 

propriedade arrematada em praça publica no dia 3 de Setembro de 1898, por seu netto 

Carlos Corte-Real, pela quantia de reis = 2:250$000, de que pagou laudemio por 

equidade 450$000 reis, no dia 4 de Fevereiro de 1899. 

[Fl. 47] Rua de Redemunhos 
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Huma morada de cazas sobradadas com seu quintal e pateo, que ficão abaixo das 

escritas retro. 

N.º 13 

Estas cazas forão antigamente de prazo de vidas de que hé direito senhorio o 

Reverendissimo Cabido desta Santa Sé por prazo que fez ao conego Antonio Ferreira de 

que pagava cada anno 50 reis 

[Fl.47v.] Depois de feito o dito prazo o mesmo conego Antonio Ferreira pedio ao 

Reverendissimo Cabido lhe fizesse prazo fatuezim pelo breve que então havia do senhor 

nuncio, e com efeito lho fez co renda de 400 reis e huma galinha laudemio de 4 hum.Fes 

o prazo Miguel de Azevedo, conego escrivam do Cabido aos 6 de Julho de 1547. Vay 

nas suas notas livro 2º fólio 11 e no treslado das mesmas notas folha 8 

Este prazo he de huma morada de cazas e de outras que o dito Antonio Ferreira tambem 

trazia com seu enxido, que tinhão sido do conego Martim Gonçalvez e pagavão cada 

anno 80 reis.Requereo o mesmo Antonio Ferreira lhe fizessem dellas tambem o Cabido 

prazo fatuezim que com effeito se lhe fez, com renda de 200 reis, e huma galinha 

laudemio de 4 hum. Fez o prazo o dito conego Miguel de Azevedo no dito dia, mez e 

anno. Vay nas mesmas notas folha 16e no trelado authentico das mesmas fólio 15 

A dita morada de casal que antigamente erão duas, como consta do prazo, de que 

pagavão [Fl.48] 600 reis e duas galinhas as doou, e trezpassou o mesmo Antonio 

Ferreira a sua filha Izabel Ferreira cazada com Bastião Fernandez os quais as venderão 

ao conego Gaspar da Sylva. Este as deixou a sua irmã Gracia da Sylva. Esta as vendeo 

ao licenciado Pedro Ferreira arcediago de Oliveira que foy nesta Sé.  

Possuio depois sua irmaã Phelippa Ferreira viuva de João Pinto. Depois o Doutor Diogo 

Carneiro da Sylva morador que foy na freguesia de Espargo que as deixou a sua filha 

Dona Maria da Sylva Carneiro a qual as vendeu ao Doutor Pedro Fernandez de Castro e 

este as vendeu a seu sobrinho o reverendo Balthazar Leitão de Magalhães arcipreste que 

foi nesta Sé. 

O Reverendissimo Cabido obrigou a mesma Dona Maria da Sylva Carneiro a fazer 

desistencia da clauzula do testamento com que faleceu seu pay no qual deixava legados 

e vinculos nos mesmos prazos do Cabido cuja dezistencia fez com sua irmaã Anna 

Catherina Machado, aos 20 de Novembro de 1667. Nas notas do tabaliam Christovão de 

Oliveira, cujo treslado vay no [Fl.48v.] livro 30 fólio 101 alcansando-se sentenca no 
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juizo eclesiastico a favor do Cabido contra a dita Dona Maria da Silva Carneiro para se 

não fazer o referido vinculo nos ditos bens. 

O sobredito arcipreste Balthazar Leytão de Magalhães deixou estas cazas que são hoje 

huma boa morada a seu sobrinho Antonio da Sylva de Magalhães por morte do qual 

ficarão a seu irmão o padre Francisco Estevão Luiz de Magalhães monsenhor da Santa 

Igreja Patriachal. 

(b) Possue Gaspar Cardozo de Carvalho e Fonseca 

(b) Falleceo em 1826, e possue seu filho Joze Cardozo de Carvalho Fonseca por ser 

morgado. 

(b) Faleceo e possue seu irmão Gonçalo Cardozo de Barba de Menezes. 

Paga cada anno  

Dinheiro.........................................................................................................................600 

Galinhas.............................................................................................................................2 

Laudemio de 4 hum 

 

[Fl. 51] Rua de Redemunhos 

Cazas defronte das escritas retro 

 

N.º 14 

 

Estas cazas forão deixadas ao Reverendissimo Cabido para anniversarios do deão Dom 

Mendo como consta do Datario no mez de Janeiro e o Reverendissimo Cabido fez 

dellas antigamente prazo de vidas a Branca Annes com natureza de livre nomeação, e 

com renda de tres livras da moeda antiga. Fes o prazo Pedro Annes conego escrivam do 

Cabido aos 20 de Setembro de 1478. Vay nas suas notas folha 69 v. e no treslado 

authentico das mesmas fólio 125 v. 

A dita Branca Annes renunciou as mesmas cazas [Fl.51v] nas maos do Cabido o qual as 

emprazou ao reverendo Gonçalo Alvez com a mesma natureza e com renda de 200 reis 

e duas galinhas [?]. Fez o prazo o mesmo Pedro Annes em 5 de Fevereiro de 1504. Vay 
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nas mesmas notas fólio 161 v. e no treslado authentico das mesmas, e de Affonso 

Vicente folha 300 v. Possuio em terceira vida Salvador Alvez. 

O Reverendissimo Cabido emprazou novamente estas cazas ao reverendo Gaspar 

Fernandez sobrinho do conego Gaspar Ferreira com renda de 150 reis e duas galinhas 

laudemio de 4 hum. Fez o prazo Balthazar Alvarez conego escrivam do Cabido aos 8 de 

Maio de 1564. Vay nas suas notas livro 4º fólio 202 

Possuio o licenciado Pedro Ferreira depois sua irmaã Phellippa Ferreira viuva de João 

Pinto. Foi ultima vida o Doutor Diogo Carneiro da Sylva, que as deixou a sua filha 

Dona Maria da Sylva Carneiro a quem se renovou o prazo com a natureza de livre 

nomeação, e com renda de 300 reis e duas galinhas e o mesmo laudemio. Fez o prazo 

Christovão de Oliveira tabaliam nesta cidade aos 10 de Setembro de [Fl.52] 1678. Vay 

o treslado no livro 31 fólio 133 

Possuio o reverendo Balthazar Leytão de Magalhães arcipreste que foi nesta Sé que as 

deixou a seu sobrinho Antonio da Sylva de Magalhães e este a seu irmão o padre 

Francisco de Santa Catherina e este a seu irmão monsenhor Magalhães 

 

(b) Possue hoje Gaspar Cardozo de Carvalho e Fonseca 

 

(b) Fallesceo em 1826. 

Possue seu filho Joze Cardozo de Carvalho e Fonseca por ser morgado 

 

(b) Faleceo e possue seu irmão Goncalo Cardozo Barba de Menezes 

 

Paga cada anno  

Dinheiro.........................................................................................................................300 

Galinhas.............................................................................................................................2 

Laudemio de 4 hum 

 

(b) Possue por herança seu filho Jose Cardoso de Carvalho o qual vendeu a sua irmã 

Dona Maria Joanna Cardoso Rangel Barba de Menezes pela quantia de 300$000 de 

que pagou laudemio sem equidade, [Fl.52v.] fez a escriptura o tabellião da cidade 

Augusto Gonçalves Corado de Campos, aos 7 de Maio de 1877. 
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[Fl. 55] Rua de Redemunhos 

Cazas que forão do reverendo arcediago de Oliveira Luiz de Magalhães 

N.º 15 

(a) Cazas n.º 8-9-10- (b) 15 

 

O Reverendissimo Cabido hé direito senhorio de huma grande morada de cazas sittas 

nesta rua que comprehende tres moradas. Huma dellas possuio Tristão Pinto conego que 

foy nesta Sé o qual as vendeu a Affonço Vaz, e este as renunciou no Reverendissimo 

Cabido que as emprazou a João Fevereiro chantre que foy na mesma Sé, por prazo de 

livre nomeação, e com a renda de 300 reis e duas galinhas no qual prazo entrou hum 

pardieiro de que se pagavão vinte reis. Fez o prazo Antonio Ferreira conego escrivam 

do Cabido aos 10 de Abril de 1543.Vay nas suas notas livro 1º fólio 85 v. Estas cazas 

tem hum quintal pela parte de traz que pertence a cidade.  

[Fl.55v.] O dito João Fevereiro dotou estas cazas a Joanna Correia mulher de Jorge 

Collaço, cidadão que foy nesta cidade. Estes as venderão a Christovão Dóce filho do 

Doutor João de Lumano cazado com Dona Izabel Freire de Almeida, e tambem 

venderão outras cazas que forão de Jeronima de Carvalhal as quais eram de prazo de 

vidas feito ao chantre João Fevereiro com renda de 100 reis e duas galinhas. Fez o prazo 

Balthazar Alvarez conego escrivam do Cabido aos10 de Fevereiro de 1561. Vay no 

livro 4º fólio 107 v. 

A dita Izabel Freire de Almeida requereu ao Reverendissimo Cabido que visto ter feito 

grandes bemfeitorias lhe fizessem novo prazo como fez a seu filho Dom João de livre 

nomeação no qual se meterão estas cazas e mais duas moradas com renda de 520 reis e 

4 galinhas. Fez o prazo Manoel Catella conego escrivam do Cabido aos 17 de Julho de 

1579. Vay o treslado no livro 6º fólio 116 

O dito Dom João nomeou em segunda vida a sua irmaã Dona Izabel Freire cazada com 

Antonio Ribeiro Cardoso os quais as venderão ao reverendo Antonio Pinto deão que foy 

nesta Sé. 

[Fl.56] Destas cazas todas se fez prazo fatuezim com renda de 700 reis, e 4 galinhas 

laudemio de 4 hum. Fez o prazo Niculao Velho tabaliam que foi nesta cidade aos 28 de 

Junho de 1597 
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Possuio estas cazas Dona Izabel da Sylva viuva de Belxior Pereira Pinto, moradores na 

sua quinta do Bonjardim. Depois as comprou Miguel Tavares Leytão a João Pinto do 

Bonjardim. 

Possuio depois sua mulher Ursula de Almeida e seu filho Antonio Tavares Leytão. 

Depois as comprou Christovão de Magalhães arcediago de Oliveira que foy nesta Sé, o 

qual as deixou a Anna Maria de Magalhães, e esta as doou a seu irmão Luiz de 

Magalhães arcediago de Oliveira que as deixou a sua filha Dona Jeronima Luiza de 

Magalhães viuva de Henrique Carlos Coutinho Bandeira 

(b)Possue agora Antonio Matheus 

(b) Fallesceo. 

 

Paga cada anno  

Dinheiro.........................................................................................................................700 

Galinhas.............................................................................................................................4 

Laudemio de 4 hum 

 

(b) Possue seu filho Henrique Carlos Freire Coutinho Bandeira 

(b) Faleceu em 1840. Possue seu filho Henrique Freire de Andrade.que acha cazado e 

reside na cidade de Braga 

[Fl 59] Rua de Redemunhos 

Cazas com seu quintal defronte o qual parte de huma como jardim do Senhor Bispo; e 

da outra com o quintal do reverendo chantre Fernando Barboza de Albuquerque. Cujas 

cazas antigamente forão duas moradas e ficão abaixo das escritas retro. 

N.º 16 

 

(c) Cazas n.º 11 (b) 14 

Estas cazas com seu quintal defronte erão antigamente duas moradas das quais hé 

direito senhorio o Reverendissimo Cabido por doação que dellas lhe fez João Gonçalvez 
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conego que foy nesta Sé por hum anniversario por sua alma, como consta do datario de 

5 de Fevereiro 

De huma morada de cazas fes o Reverendissimo Cabido prazo ao reverendo Antonio 

Roiz com a natureza de livre nomeação com renda de 60 reis, huma galinha, e hum 

capão, e faculdade de subemprazar [Fl.59v.] fez o prazo Antonio Ferreira conego 

escrivam do Cabido aos 21 de Agosto de 1538. Vay nas suas notas livro 1º fólio 25 v. 

E de outra morada se fez prazo ao reverendo Aleyxo Alão com natureza de livre 

nomeação com renda de 400 reis e 2 galinhas. Fez o prazo o mesmo conego Antonio 

Ferreira aos 10 de Fevereiro de 1539. Vay nas suas notas livro 1º e a copia no livro dos 

fatuezins antigo fólio 111. Possuio depois Aleyxo Fernandez Alão administrador do 

morgado dos Alãos o qual renunciou os ditos dous prazos nas mãos do Cabido para lhe 

fazer prazo fatuezim das ditas cazas e quintal como fez com renda de 700 reis tres 

galinhas e hum capão. Laudemio de 4 hum. Fez o prazo Miguel de Azevedo conego 

escrivam do Cabido aos 15 de Novembro de 1548. Vay nas suas notas livro 2º fólio 74 e 

no treslado authentico das mesmas fólio 111 

Os herdeiros do dito cazeiro venderão estas cazas {Fl.60] a João Campelo meyo conego 

que foy nesta Sé o qual as deixou a Maria Correia viuva de Lourenço Pires. 

Possuio Francisco Correia Toscano, depois sua filha Anna da Encarnaçam relligioza em 

Santa Clara desta cidade. No anno de 1663 possuio estas cazas Sebastiam Monteiro 

meyo conego nesta Sé por trespaco que lhe fes a mesma relligioza. Depois as possuio 

Manoel de Souza Ramos abbade que foy de Sam João de Vêr. Depois as possuio a may 

do mesmo. 

Comprou estas cazas o Doutor Andre Pereira Pinto conego magestral que foy nesta Sé a 

quem as comprou Miguel da Costa Lima thesoureiro mor da mesma. 

Depois as possuio seu sobrinho tambem thesoureiro mor Miguel da Costa Lima e 

Mello, e por morte deste as ficou possuindo sua irmaã Dona Anna Cazemira mulher de 

Diogo Francisco Leyte Pereira fidalgo da Caza Real. 

Pelo prazo antigo dar faculdade aos cazeiros desta propriedade para subemprazação 

nella pozerão huma penção de 7000 reis que possuio Francisco [Fl.60v.] Pereira Pinto 

morador na quinta do Barral bispado de Lamego, o qual as vendeu ao reverendo Manoel 

da Cruz abbade que foy de Sam Pedro de Miragaya de que pagou laudemio, como 

consta do livro 2º delles a fólio 157v. Possue hoje esta penção Senhorinha Thomazia 
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irmaã do dito abbade. Depois seu irmão o reverendo Antonio José mestre da cappella 

desta Sé. 

(b)Possuio o reverendo Joze Nogueira da Silva Sequeira mestre escola que foi nesta Sé. 

Possue agora sua sobrinha Dona Brízida Fortunata Nogueira de Miranda na villa de 

Azeitão. 

 

Paga cada anno  

Dinheiro.........................................................................................................................700 

Galinhas.............................................................................................................................3 

Capão.................................................................................................................................1 

Laudemio de 4 hum 

 

(b) Possue Manuel Rodrigues Vellozo da villa de Azeitão a quem deixou herdeiro a 

Dona Maria Brizida 

(b)Possue por compra de que pagou laudemio Henrique Freire de Andrade. 

 

(b) O terreno ou quin[Fl.61]tal pertença deste prazo e que lhe fica defronte como 

estava misto e contiguo ao jardim do Paço Episcopal foi sedido ao domínio direto que 

pertencia a esta Meza Capitular a Excelentissima Mitra dando esta em compençacão 

hum terreno que serve de quintal as cazas infra n.º 21 página 77 tambem foreiras a esta 

Meza Capitular o qual era de prazo da dita Excelentissima Mitra pertença das cazas 

contiguas á Capela da Senhora das Verdades ficando os cazeiros obrigados às mesmas 

pencoes respectivamente como athe agora. Foi este contrato de permutação feito 

verbalmente em Mayo de 1803 e authorizado por Cabbido, e Mitra em nosso poder e 

vai registada no livro 75 das sentenças in fine, em que deu o Cabbido se entregou a sua 

Excelencia Reverendissima. 

(b) Falleceu Henrique Freire de Andrade, sendo esta propriedade vendida por seus 

erdeiros a Gonçalo Leitão de Vasconcellos, pela quantia de 1:300$000, de que pagou 

laudemio no dia 31 de Janeiro de 1900, reis=162$000. Fez a escritura o Tabellião 

desta cidade Doutor Augusto Corado de Campos, em 1 de Março de 1900 
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[Fl. 63] Rua de Redemunhos 

Cazas que ficão abaixo das retro escritas humas em meyo. 

 

N.º 17 

(b) Cazas n.º 13 

(a) Agora n.º 11-12 (b) 21=22= 

Estas cazas erão antigamente de natureza de prazo de vidas de que hé direito senhorio o 

Reverendissimo Cabbido desta Santa Sé, por prazo que fes de livre nomeação ao padre 

Antonio Roiz de alcunha o escaldado com renda de 136 reis. Fes o prazo João Alvez 

Benharia conego escrivam do Cabido aos 15 de Agosto de 1533 

O dito cazeiro trespassou estas cazas em Gonçalo de Seabra. Depois as possuio Pedro 

Ferreira que renunciou o direito das mesmas no Reverendissimo Cabido o qual as deu 

ao reverendo Gaspar de Magalhães e este as nomeou [Fl.63v.] em sua ama Maria Alvez. 

Comprou estas cazas o reverendo Antonio Alvez Boim beneficiado que foy nesta Sé, o 

qual pedio ao Reverendissimo Cabido lhe fizesse prazo fatuezim por estarem as ditas 

cazas muito aruinadas e com effeito lho fez, com renda de 300 reis laudemio de 4 hum. 

Fez o prazo João de Azevedo tabaliam que foi nesta cidade, aos 25 de Fevereiro de 

1616. Vay o treslado no livro 15 fólio 73 

Por falecimento do dito beneficiado fizerão seus testamenteiros contrato com o 

Reverendissimo Cabido para que lhe aceitase nestas cazas o foro de 3$500 reis para lhe 

mandarem dizer 18 missas cada anno pela alma delle testador, e com os 300 reis que 

pagavão fazião 3800 cada anno. Fez o contrato João de Azevedo tabaliam desta cidade 

aos 19 de Agosto de 1621. Vay este contrato no macette 3º incluido no maço 16. 

Possuio estas cazas huma irmaã do mesmo beneficiado. Depois Andre Mendes Vieira 

abbade que foy Santa Marinha do Zezere, e de Sam Nicollao desta cidade pessue hoje o 

padre Jeronimo da Motta Cruz filho de Manoel [Fl.64] da Motta Campos, morador na 

freguesia de Luzim (b) lugar do Outeiro bispado de Penafiel por lhas deixar o dito 

abbade no testamento com que faleceo de que deu conta seu testamenteiro o padre Joze 

Maria Godinho no Juizo Eclesiastico de que foi escrivam Manoel de Azevedo Botelho 

Paga cada anno  
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Dinheiro.......................................................................................................................3800 

Laudemio de 4 hum 

 

(b) O dito Jeronimo da Motta dotou estas cazas juntas com outras propriedades a seu 

irmão Bernardo da Motta Vieira para haver de cazar com Anna Maria Teixeira todos 

da freguesia de São João de Luzim por escritura de 2 de Outubro de 1769. Lançada na 

nota de Manoel Mendes Freire Rangel tabaliam em o concelho de Porto Carreiro. 

(b) Em o anno de 1800 por provizão do Dezembargo do Passo abolio Bernardo da 

Motta o dito legado de 3$500m reis, a qual foi aprezentada ao Reverendissimo Cabido, 

que mandou logo parar o dito legado de 18 missas e abrir este assento, e ficando se 

pagando daqui em diante só de renda annual 300 reis, que era a que antes do legado se 

pagava 

 

[Fl.64v.] (b) Joze da Motta e sua may Anna Maria Teixeira viuva e seu filho o padre 

Antonio da Motta, dotarão estas cazas para patrimonio a seu irmão e filho João da 

Motta Teixeira de Luzim aos 7 de Janeiro de 1811. 

Pello tabaliam Custodio Joze Coelho da freguesia de Luzim. 

Seu fiador á renda Jozé Teixeira de Carvalho mercador de pannos á Rua das Flores 

aos 16 de Janeiro de 1811. O tabaliam Joaquim Manoel da Cunha Valle desta cidade 

Authorizou se em Cabido de 11 de Janeiro de 1811 

(b) Possue Bernardo Vieira da Motta da freguesia de Luzim, (b) alias possue o dito 

padre João da Motta supra. 

(b)Faleceo (b) e como era usofructuário passou por herança a Francisco da Motta 

Teixeira Mendes, o qual o doou a seu filho Antonio da Motta Peixoto morador em 

Luzim concelho de Penafiel. 

 

[Fl. 67] Rua de Redemunhos 

Cazas, e quintal, que ficão por baixo das escritas retro, e são duas moradas: 

 

N.º 18 
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(b) Cazas n.º 14 

(b) Agora n.º 13-14- 

 

Estas cazas antigamente erão de natureza de prazo de vidas, de que hé direito senhorio o 

Reverendissimo Cabido desta Santa Sé por prazo que faz ao reverendo Andre Annes 

com a natureza de livre nomeação e com renda de 136 reis. Fez o prazo João Alvez 

Benharia e vay nas suas notas fólio 106 v. Foi feito a 17 de Agosto de 1517 

O dito cazeiro nomeou em segunda vida ao padre Paulo Fernandez, o qual as vendeo ao 

reverendo Manuel de Seabra. Possuio depois Dom Manoel de Seabra bacharel deão , e 

este as vendeo ao reverendo Jorge Alvez vigário que foy de Santa Eulalia de Oliveira 

[Fl. 67v.] do Douro a quem se renovou o prazo com a mesma natureza, e com renda de 

140 reis, e duas galinhas. Laudemio de 4 hum. Fez o prazo Cézar Vilella conego 

escrivam do Cabido, aos 16 de Dezembro de 1585. Vay nas suas notas livro 8º fólio 30 

O mesmo cazeiro comprou mais outras cazas que tambem erão de prazo de vidas e 

directo senhorio o mesmo Reverendissimo Cabido por prazo que antigamente fez ao 

reverendo Affonso de Melrres com a natureza de livre nomeação, e com renda de 100 

reis. Fez o prazo João Alves Benharia, e vay nas suas notas fólio 49. Foi feito em 16 de 

Abril de 1512 

O sobredito Jorge Alvez pedio ao Reverendissimo Cabido lhe fizece prazo fatuezim 

destas duas moradas de cazas por se acharem arruinadas e com effeito lho fez com a 

renda de 300 reis, e sinco galinhas laudemio de 4 hum. Fez o prazo Rui de Couros 

tabaliam desta cidade no primeiro de Julho de 1592. Vay o treslado no livro 11 fólio 

140 

Comprou estas cazas Sebastiam Pereira de alcunha o manhozo. Depois as possuio Maria 

Benta. Depois Pedro de Souza Ferreira. Depois Manuel [Fl.68] Bayão. Depois sua filha 

Dona Sebastiana Thereza Bayão cazada com o Doutor Miguel do Amaral Correia os 

quaes as venderão a Niculao de Souza Cruz de que pagou laudemio como consta do 

livro 2º delles fólio 145 v. Possue hoje sua irmaã Maria Angelica de Souza viuva de 

Antonio Henriques da Sylva. 

Paga cada anno  

Dinheiro.........................................................................................................................300 

Galinhas.............................................................................................................................5 
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Laudemio de 4 hum 

 

(b) Possue agora o senhor conego Thomas de Aquino de Lima e Almeida por 

arrematasam que fes no Juizo Eclesiastico dos Reziduos desta cidade. Escrivam Carlos 

Joze Rozado, que o subscreveo a sentença da remataçam em 24 de Dezembro de 1814, 

e de que escolheo o dito senhor rematante a 3ª morada n.º 20 deste livro, e n.º 16 das 

caszas em que vivia para não pagar o laudemio na [?] [Fl.68v.] dos estatutos, e desta 

n.º 18 e a seguinte n.º19 deste livro se lhe remettia por portaria do Reverendissimo 

Cabido de 25 de Novembro de 1814. Tomou posse em 7 de Janeiro de 1815, e se lhe 

authorizou o titulo e sentença de arremataçam em 13 do dito mez e anno. 

(b) Faleceu o dito reverendo conego em 13 de Janeiro de 1828. 

Possue por testamento em que ficou herdeira universal sua irmã Dona Joanna 

Francisca de Lima e Almeida que faleceu em Abril de 1838. 

Possue por ficar herdeira em seu testamento Dona Thomazia Maria Amalia do Amaral, 

e esta em seu testamento approvado em 17 de julho de 1847, e aberto em 17 de Janeiro 

de 1853 deixou esta caza a Dona Maria Joze de Menezes Lobo de Torneo cazada com 

Martinho de Morais Correia moradores na quinta chamada de João Carneiro: 

Estes venderão estas cazas (juntamente com os possuidores das cazas n.º 15-16 e 17-18 

descriptas nos numeros seguintes) a Dona Maria Ferraz de Lima e Castro solteira de 

maioridade, em preço as tres propriedades de reis 2:200$000, cujo laudemio o 

Illustrissimo Cabido por sua portaria de Julho de 1857 redusio a quantia de reis 

250$000 que pagou a compradora em 15 do dito mêz e anno. 

Fes a escriptura o tabaliam Manoel Carneiro Pinto em 20 de Julho de 1857, no livro 

689 fólio 38. 

Authorizou em Cabido de 31 do dito mez, e anno. 

 

[Fl.69] (b) Possue por arrematação em praça publica que teve lugar em 22 de Setembro 

de 1874 o reverendo beneficiario Jose da Costa Correia de Almeida feito no Juizo da 3ª 

Vara juiz Macedo e escrivão interino Pinto de Almeida por 1:400$000 reis de que 

pagou laudemio com equidade. 

 

(b) Possue Antonio José Alves da Silva por arrematação em praça publica – no 

inventario de maiores, por fallecimento do padre Jozé da Costa Corrêa de Almeida, 
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pelo cartorio do escrivam Magalhães da 1ª Vara do Juizo de Direito – do Porto; - pela 

quantia de - 1:300$000 reis de que pagou laudemio – por equidade – a quantia de - 

162$500 reis – cuja arrematação teve lugar em 31 de Agosto de 1883.-  

 

[Fl. 71] Rua de Redemunhos 

Cazas que ficam pegadas às escritas retro 

 

N.º 19 

 

(b) Cazas n.º 15 (b) agora 16 

O Reverendissimo Cabido hé direito senhorio de humas cazas nesta rua que 

antigamente possuio Maria Benta, e ficão pegadas com as que forão de Pedro de Souza 

Ferreira retro escritas, e dellas fez o Reverendissimo Cabido prazo fatuezim ao 

beneficiado Manoel Bayão com renda de 80 reis laudemio de 4 hum. Fez o prazo 

Christovão de Oliveira tabaliam desta cidade aos 18 de Agosto de 1676. Vay o treslado 

no livro 30 fólio 49 v. 

Possuio depois Dona Sebastiana Thereza Bayão mulher do Doutor Miguel do Amaral 

Correia os quaes as venderão a Niculao de Sousa Cruz com as [Fl.71v.] retro escritas de 

que pagou laudemio como consta do livro 2º delles fólio 146 v. possue hoje sua irmaã 

Maria Angelica de Souza viuva de Antonio Henriquez da Sylva. 

 

Paga cada anno  

Dinheiro...........................................................................................................................80 

Laudemio de 4 hum 

 

(b) Possue agora o senhor conego Thomaz de Aquino de Lima e Almeida por 

arremataçam que fes no Juizo Eclesiastico dos Reziduos desta Cidade escrivam Carlos 

Joze Rozado, que sobscreveo a sentença de arremataçam em 24 de Dezembro de 1814, 

e de que escolheo o dito senhor rematante a 3º morada n.º 20 deste livro e n.º 16 nas 

cazas em que vivia por não pagar o laudemio na forma dos estatutos, e das outras duas 

que he esta, e o numero antecedente se lhe remettio por portaria do Illustrissimo 

Cabido de 25 de Novembro de 1814. Tomou posse em 7 de [Fl.72] Janeiro de 1815, e se 

lhe authorizou o titulo e sentença de arremataçam em 13 do dito mez e anno. 
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(b) Faleceo o dito reverendo conego em 13 de Janeiro de 1828 

Possue por testamento sua irmã Donna Francisca de Lima e Almeida que falecêo em 

Abril de 1838 

Possue por testamento Dona Thomazia Maria Amalia do Amaral, que em seu 

testamento deixou esta morada de cazas e a seguinte a Dona Henriqueta de Menezes 

Lobo de Torneo solteira de maior idade e a Dona Constancia Emilia Jacques de 

Vasconcelos e Menezes, hoje Baroneza de Almeida cazada com o barão do mesmo 

título residentes na cidade de Lisboa. 

Estes venderão esta morada (juntamente com a seguinte) a Dona Maria Ferras de Lima 

e Castro solteira, em preço e pela escriptura descriptas na primeira verba desta 

compra a 68 reis deste livro. 

 

(b) Possue por arrematação em praça publica que tem lugar em 22 de Setembro de 

1874 o reverendo beneficiado Jose de Costa Correia de Almeida, feita no Juizo da 3º 

Vara juiz Macedo e escrivão interino Pinto de Almeida por 1:150$00 reis de que pagou 

laudemio com equidade. 

 

(b) Possue por arrematação em praça publica -Joaquim Baptista de Lemos- a qual teve 

logar no dia 20 de Novembro de 1883- no inventario de maiores [Fl.72v.] a que se 

procedeu por fallecimento do padre Jozé da Costa Corrêa de Almeida, pelo cartorio do 

escrivam -Magalhães- da 1º Vara do Juizo de Direito do Porto, - pela quantia de – 

2:460$000 de que pagou laudemio – por equidade - 307$000 reis. 

 

[Fl. 74] Rua de Redemunhos 

Cazas pegadas as escritas retro com seu quintal 

 

N.º 20 

 

(b) N.º 16 (b) agora n.º 17-18 

Estas cazas erão antigamente de natureza de prazo de vidas de que hé direito senhorio o 

Reverendissimo Cabido da Santa Sé desta cidade e as possuio antigamente Gonçalo 

Alvez por alcunha o diabo, depois seu filho Salvador Alvez terceira vida no prazo 
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antigo. Por morte deste o Reverendissimo Cabido as emprazou ao reverendo Gaspar 

Fernandes com a natureza de livre nomeação, e com renda de 250 reis, laudemio de 4 

hum. Fes o prazo Balthezar Alvarez conego escrivam do Cabido aos 8 de Mayo de 

1564. Vay nas suas notas livro 4 fólio 202 

Possuio depois o padre Gaspar Gonçalves a quem o renovou o prazo com a mesma 

natureza. Fes o prazo o mesmo [Fl. 74v.] Balthezar Alvarez aos 23 de Janeiro de 1570 

O sobredito dotou estas cazas a Quiteria Fernandes cazada com Aleyxo Lopes, e estes 

as vendêrão ao reverendo Paulo da Costa, o qual pedio ao Cabido lhe fizesse prazo 

fatuezim que com effeito lhe fez, com a mesma renda, e laudemio. Fez o prazo Ruy de 

Couros tabaliam nesta cidade aos 8 de Junho de 1590.Vay o treslado no livro 11 fólio 

25 

Possuio o reverendo beneficiado Bernardo Tavares que as vendeo a Manuel Bayão. 

Depois as possuio o reverendo beneficiado Manuel Bayão. Depois Dona Sebastiana 

Thereza Bayão mulher de Dom Miguel do Amaral Correia os quais as venderão a 

Nicolao de Souza Cruz de que pagou de que pagou laudemio como consta do livro 2 

delles fólio 146v. Possue hoje sua irmaã Maria Angelica de Souza viuva de Antonio 

Henriques da Sylva. 

 

 

Paga cada anno  

Dinheiro.........................................................................................................................250 

Galinhas.............................................................................................................................2 

Laudemio de 4 hum 

 

[Fl.75] (b) Possue agora o senhor conego Thomas de Aquino de Lima e Almeida por 

arremataçam que fes no Juizo Eclesiastico dos Reziduos desta cidade desta cidade 

escrivam Carlos Joze Rozado, que sobscreveo a sentença de remataçam em de 24 de 

Dezembro de 1814, e de que escolheo o dito senhor rematante esta morada n.º 20, e 

n.º16 das cazas em que vivia por não pagar o laudemio na forma dos estatutos, e das 

outras duas antecedentes se lhe remetteo por portaria do Illustrissimo Cabido de 25 de 

Novembro de 1814. Tomou posse em 7 de Janeiro de 1815, e se lhe authorizou o titulo e 

sentença de arremataçam em 13 do dito nez e anno. 
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(b) Faleceo o dito reverendo conego em 13 de Janeiro de 1828. 

Possue por testamento sua irmaã Dona Joanna Francisca de Lima e Almeida que 

faleceo em Abril de 1838. Possue por testamento Dona Thomazia Maria Amalia do 

Amaral, que em seu testamento deixou estas moradas de cazas e a antecedente a Dona 

Henriqueta de Menezes Lobo de Torneo solteira de maior idade e a Dona Constancia 

Emilia Jacques de Vasconcelos hoje baroneza de Almeida cazada com o barão do 

mesmo titulo. 

Estes venderão esta morada de cazas a Dona Maria Ferras de Lima e Castro solteira 

de maior idade, em preço e pela escriptura constante deste livro a 68 v. 

 

(b) Possue por arrematação em praça publica que teve lugar no dia 22 de Dezembro de 

1874 o reverendo arcediago de Oliveira Ricardo Van Zeller, cuja arrematação foi feita 

no Juizo da 3ª Vara per [Fl.75v.] ante o meretissimo juiz Macedo, escrivão que passou 

a sentença Francisco Frederico Correia de Almeida servindo interinamente. Foi 

autorizada pelo Illustrissimo Cabido em sessão capitular por lhe approveitar o 

beneficio que o estatuto lhe concedia = Possue por compra o reverendo beneficiado 

João Correa de Almeida por escriptura celebrada nas nottas do tabellião Aurelianno 

Ferreira Moutinho aos 21 de Abril de 1875. Foi vendida por 1:600:000 reis não pagou 

laudemio pelo privilegio que o vendedor tem pelos estatutos do Illustrissimo Cabido da 

Sé do Porto. 

 

(b) Possuem = Dona Anna Emilia da Silva = e suas irmãs = Dona Narcisa das Dores 

Silva  = Dona Maria Adelaide Silva = Dona Luiza das Dores Silva = e Dona Delfina 

Candida da Silva =  por arrematação em praça publica pela quantia de – 1:493$000 

reis sendo parte do quintal foreira à Misericordia do Porto, e sendo a parte do Cabido 

computada em - 1:398$000 reis – pagando de laudemio – por equidade - 174$800 reis 

cuja arrematação teve logar no inventario de maiores por obito do padre José da Costa 

Corrêa de Almeida, pelo cartorio do escrivam – Magalhães da 1ª Vara do Juizo de 

Direito do Porto – em 25 de Julho de 1883.- 

 

[Fl. 77] Rua de Redemunhos 

Cazas e quintal que ficão abaixo das atraz escritas 

N.º 21 
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(b) N.º 17-18= 

 

(b) Agora n.º 19-e 20 

 

Estas cazas e quintal são de natureza de prazo de vidas, de que hé direito senhorio o 

Reverendissimo Cabido desta Sé, e antigamente as possuio Manuel Leyte filho de Bento 

Leyte, depois o reverendo Manuel de Faria arcediago que foy no Porto, depois o 

licenciado Francisco de Faria que sendo senhor do quintal destas cazas o vendeo a 

Antonia Vaz a quem o Reverendissimo Cabido fez prazo com a natureza de livre 

nomeação, e com renda de 180 reis, e huma galinha laudemio de 4 hum. Fez o prazo 

João de Azevedo tabaliam nesta cidade aos 26 de Abril de 1612. Vay o treslado no livro 

14 fólio 212 v.  

[Fl.77v.] A dita Antonia Vaz nomeou este prazo em sua sobrinha Maria de Almeida 

cazada com Pedro Gomes, aos quais o comprou o reverendo Antonio Diaz da Costa, 

meyo conego que foy nesta Sé. Depois o possuio o conego Francisco Ferreira. 

Neste quintal chamado antigamente o Enxido da Palmeira se fizerão cazas pegadas a 

outras que tambem são de Cabido por prazo de livre nomeação que fez a Anna Ferreira 

com renda de 240 reis. Fez o prazo Balthezar Alvarez conego escrivam do Cabido no 1º 

de Março de 1574. 

E antes do dito prazo possuio tambem estas cazas o conego Bento Leyte e depois 

Affonço Ferraz o qual as doou a dita Anna Ferreira que nomeou em segunda vida ao 

reverendo Francisco Leyte chantre de Sedofeita. Possuio depois Andre Fernandez 

abbade que foy de Sam Niculao, o qual nomeou as ditas cazas em Cecillia Antonia e 

esta renunciou o direito da terceira vida para o Cabido renovar o prazo em sua irmaã 

Margarida Antonia como com effeito renovou por ella, e hua filha da dita Cecillia 

Antonia em primeira e segunda vidas, e a segunda nomearia a terceira com renda de 

[Fl.78] 250 reis laudemio de 4 hum. Fez o prazo Niculao Velho tabaliam nesta cidade 

aos 16 de Junho de 1600. Vay o treslado no livro 13 fólio 81 

Comprou estas cazas ao padre João de Moraes Antonio Dias da Costa. Depois as 

possuio o conego Antonio Ferreira, e depois seus herdeiros. Depois o conego Antonio 

Mourão, que as deixou a seu sobrinho tambem conego Antonio Mourão, a quem se 

renovou o prazo, tanto das cazas como do quintal, tudo em hum prazo com renda de 430 
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reis, e 2 galinhas laudemio de 4 hum. Fez o prazo Gonçalo Luiz tabaliam nesta cidade 

aos 26 de Fevereiro de 1710. Vay o treslado no livro 38 fólio 61 

Aos herdeiros destes comprou este prazo o reverendo Bernardo de Azevedo e Carvalho, 

conego que foy nesta Sé, o qual fez nestas cazas e quintal huma grande propriedade. 

Por falecimento deste succedeu seu pay Manuel Vieira de Azevedo que fez dellas 

doação a seu neto o reverendo João de Azevedo e Carvalho por escritura feita aos 11 de 

Fevereiro de 1737 na nota de Antonio Mendes e [Fl.78v.] Mattos, que dellas lhe deu 

posse no dia, mez, e anno. 

O dito reverendo conego João de Azevedo e Carvalho fez doação destas cazas a sua 

sobrinha Dona Marianna Angelica de Azevedo para cazar com Luiz Mendes de 

Vasconcelos feita a escritura aos 5 de Setembro de 1735 por Manoel de Azevedo Lobo 

notário appostolico e tabaliam no conselho de Bemviver, a qual foy autorizada em 

Cabido aos 17 de Novembro de 1763. 

Paga cada anno  

Dinheiro.........................................................................................................................430 

Galinhas.............................................................................................................................2 

Laudemio de 4 hum 

 

[Fl.79] (b) Hé consorte no prazo retro Maria Angelica de Souza que doou a parte que 

possuia a seu filho o reverendo Frei Antonio de Santa Ritta da Ordem da Santissima 

Trindade para fazer patrimonio e secularizar-se por escritura feita aos 14 de Junho de 

1774 pelo tabaliam Luiz Joze Coelho autorizada em Cabido de 28 do dito mez e anno. 

Renovou o prazo a Dona Marianna Angelica de Azevedo mulher de Luiz Mendes de 

Vasconcelos moradores no couto de Pendorada conselho de Benviver comarca desta 

cidade por virtude da escritura de dote em fronte. Fes o prazo Luiz Joze Coelho de 

Almeida tabaliam desta cidade aos 24 de Setembro de 1774. Vai o treslado no livro 60 

a folha 157 

(b) A dita Dona Marianna Angelica mais o marido doou as ditas cazas a seu filho o 

reverendo conego Rodrigo Mendes de Vasconcelos para elle a desfrutar em sua vida e 

por seu falecimento pasarem ao susesor da caza delles doadores, por escritura de sinco 

de Fevereiro de 1783 feita pello tabaliam João Joze de Almeida desta cidade o qual se 

deu authoridade em Cabbido de 13 de Junho de 1783= 
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(b) Em 1801 a 7 de Março se deu authoridade a escritura de nomeação que a dita fés 

em seu netto Antonio Carneiro Giraldes de Vasconcelos da freguesia e couto de 

Villabôa do Bispo, desta propriedade nas nottas de Manoel Luis Vieira de Moraes digo 

tabaleão do concelho de Bemviver, feita a 2 de Março do dito anno. 

[Fl.79v.] Vit vejasse a nota retro fólio 61 

 

(b) Falleceo a dita primeira vida Dona Marianna Angelica de Azevedo em 6 de Mayo de 

1801, e fica fazendo 2ª vida o netto Antonio Carneiro Giraldes. 

 

(b) Antonio Carneiro Geraldes e sua mulher Dona Anna Victoria Moreira assistentes 

na sua [sic] cazas de Alvelo, freguesia e couto de Villa Boa do Bispo dottarão as 

referidas cazas a Joze Carneiro Geraldes de Vasconcelos negociante, e morador na 

Rua das Flores cazas numero 229 - por escritura de 14 de Agosto de 1827, sellebrada 

na notta do tabaliam Antonio Vieira de Vasconcelos do concelho de Bemviver, o qual 

obteve carta de insinuação em 6 de Março de 1828, passada pela Meza do 

Reverendissimo Paço, em que se declara que o valor das cazas era de hum conto de 

reis, que foi appresentada lembrança em 4 de Junho do mesmo anno. 

 

(b) Possue sua filha Dona Julia Silveira Carneiro Geraldes, e marido. 

Possue por compra feita 8 de Novembro de 1864 nas notas do tabaliam [em branco] a 

Excelentissima Senhora Baronesa de Fornos de Algodres de que pagou laudemio. 

 

(b) Por herança testamentaria sua irman a Excelentissima Senhora Dona Margarida 

Augusta Teixeira de Aguilar. 

 

[Fl. 81] Rua de Redemunhos 

Hua caza que esta encorporada nas cazas que fôrão do reverendo conego Sebastiam de 

Prada Lobo, que hoje possue Maria Angelica de Souza. 

 

N.º 22 

 

(a) N.º 19 
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O reverendo conego Sebastiam de Prada Lobo possuio humas cazas com seu quintal e 

prazo, e cappella foreiras a Excelentissima Mitra deste bispado. E por hum contrato 

verbal que fez com o reverendo conego Bernardo de Azevedo e Carvalho largou este ao 

dito Sebastiam de Prada, hum pedaço de terras pertença do prazo retro escrito, que hé 

desta Meza Capitular para fazer huma caza contigua as suas e o dito Sebastiam de Prada 

largou ao dito conego Bernardo de Azevedo hum pedaço de terra pertencente ao prazo 

da Excelentissima Mitra, e a caza que pertence a esta Meza hé a que fica [Fl.81v.] 

contigua as do conego Bernardo de Azevedo atraz escritas que hoje possue. 

E tem de comprido (b) de norte a sul 14,025 m. de largo na frente da rua 4,60 m. e nas 

traseiras 5,22 m. segundo uma informação de Jose Geraldo de Silva Sardinha em 21 de 

Setembro de 1903, para a liquidação do laudemio que era de vida pela senhora Dona 

Maria Emilia da Silveira Calheiros de Menezes, pela compra que fez ao conde de 

Calheiros, em Agosto de 1903 para liquidação do laudemio que era de vida pela 

senhora Dona Maria Emilia da Silveira Calheiros de Menezes pela compra que fez ao 

Conde de Calheiros, em Agosto de 1903, reputando-se a parte do Excelentissimo 

Cabido em 483:000 reis para o effeito da liquidação do respectivo laudemio e que por 

equidade pagou 80.000 reis Rematou estas cazas tanto as que pertencem á Meza 

Capitular como as que são do prazo da Excelentissima Mitra / que tudo está mixto / o 

reverendo João Nopomoceno de Souza thezoureiro mor que foy de Sedofeita 

avaluando-se a parte que pertence a esta Meza em 400$ reis de que pagou laudemio de 4 

hum como consta do livro 2º deles fólio 229 v. Fez a carta de remataçam Lino Antonio 

Proença escrivam do Juizo Eclesiastico desta cidade em 18 de Janeiro de 1757 

 

(c) Depois possuio o mestre escola desta Sé Jozé Nogeira da Silva e Sequeira o qual 

deixou por sua erdeira a sua sobrinha Dona Maria Brizida Fortunata Nogueira de 

Miranda da Vila de [Fl.82] Azeitão e esta vendeo as referidas cazas com seu quintal ao 

reverendo conego desta Sé Antonio Teixeira Tavares de Vasconcelos por escriptura de 

18 de Setembro de 1811 feita nas nottas do tabalião Luiz Ozorio de Amorim e por 

Cabido o dominio pela parte que lhe pertencia por ser a primeira compra urbana que fes 

na conformidade dos estatutos. 

O possuidor destas cazas e quintal nada paga de renda ao Illustrissimo Cabido porque 

he incluzo do prazo descripto a 77 deste livro que hoje possue Antonio Carneiro 

Giraldes, o qual paga por inteiro a renda do prazo que he 430 reis e duas galinhas 
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(d) Contra o dito conego Antonio Teixeira Tavares de Vasconcelos promoveu execução 

no Juizo do Direito desta cidade da 3ª vara de que he escrivam Barros a exequente 

Dona Maria Amalia de Matos e outros sendo autuada a dita no [?] 1º de Dezembro de 

1837 em cujos autos se acha a apegação que se fês, quando pela  Excelentissima Mitra 

se renovou o prazo ao arematante retro mencionado João Nepomuceno de Souza 

thezoureiro mor de Cedofeita, em cuja apegacam feita em 2 de Setembro de 1759 se 

falla [Fl.82v] na parte pertencente ao dominio directo do Cabido, e procedêndo-se em 

13 de Agosto de 1839 à liquidação do laudemio que se devia à Excelentissima Mitra 

pela compra retro definida feita em 18 de Setembro de 1811, declaradas louvadas que 

era a quantia de 450$000 por ser de 4 hum, em cujas circunstancias sendo a quantia 

total da mencionada compra 2:500$000 reis, vierão a computar o que pertencia á 

Mitra em 1:700$000 reis, e por conseguinte resta 800$000 por o que pertencia ao 

Cabido, de que o dito comprador não pagou laudemio por ser conego em observancia 

dos estatutos e da portaria do mesmo Cabido incorporada na dita escriptura de 18 de 

Setembro de 1811. 

 

(e) Por escriptura de 18 de Outubro de 1841 feita na nota do tabaliam desta cidade 

Jose Ferreira Coutinho de pagamento quitaçam que os herdeiros do Doutor Jose Nunes 

de Matos derão aos herdeiros do dito conego Antonio Teixeira Tavares de Vasconcelos, 

e venda que estes fazem ao illustrissimo Balthazar Lopes Calheiros Jacom de Moscoso 

e Menezes pela quantia de 2:160$000 metal, ficou o dito comprador com a propriedade 

para pagar as dividas do referido conego executado depois de levantada a penhora 

 

(f) Em 1903 comprou esta casa e Excelentissima Senhora Dona Maria Emilia da 

Silveira Calheiros de Menezes ao conde de Calheiros, seu parente, por 3:000:000 reis; 

sendo reputada a parte do Excelentissimo Cabido em 483.000 reis e da Mitra em 

2:096:000 reis e o da Camara em 421:000 reis e pagara o laudemio por equidade 

 Vide pagina 81 v.” 

 

 

 
(a) Escrito posteriormente. Os números estão riscados. 

(b) Escrito posteriormente. 

(c) Escrito posteriormente e riscado. 
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Documento n.º 58 

1752, Abril, 30  

Inquirição «de genere» de Álvaro Barbosa de Albuquerque (transcrição parcial) 

A.D.P., Inquirições «de genere», maço 1640, K/26/4/4, CX 125, fls. 325-329v. 

 

«Diz Alvaro Barboza de Albuquerque clérigo de prima tonsura desta cidade e 

cazualmente nascido e baptizado na freguezia de Águas Santas que alcansou de sua 

Santidade bullas de renuncia e de coadjutoria do chantrado desta Sé, á que a seu favor 

resignou seu irmão Fernando Barboza de Albuquerque, e tem o mandato de capienda 

possetione que aprezenta, porem como antes de tomar posse deve satisfazer as clauzulas 

do breve que tem esta Santa Sé Cathedral de primeira se procederá á habilitação de 

genere, como hé costume os que houverem deter beneficio na mesma Sé. […] he irmão 

legitimo do resignante filho de Antonio Barboza de Albuquerque e de sua mulher Dona 

Tereza Angelica de Sampayo, ambos naturaes e nascidos nesta cidade do Porto. […Fl. 

328 v.] O reverendo Antonio das Neves, presbitero do habito de Sam Pedro capellam do 

coro da cathedral desta cidade […] e sendo perguntado pello artigo da habelitação de 

Alvaro Barboza de Albuquerque oriundo da freguezia de Aguas Sanctas dice que com 

rezão de ter sido elle primeiro menino de coro desta cathedral conheceu sempre o dito 

habilitando na companhia de seos pais e thios em cuya caza entrava muitas vezes e por 

isso sabia ser elle irmão inteyro do senhor Fernando Barboza de Albuquerque […Fl. 

329v.] Ilustrissimos Senhores. Em cumprimento da ordem de Vossa Illustrissima fiz a 

deligencia da comissão junta: e do que depoem as testemunhas se mostra que o 

habilitando Alvaro Barboza de Albuquerque he oriundo da freguezia de Agoas Santas e 

comarca da Maia deste bispado do Porto, e irmão do senhor Fernando Barboza de 

Albuquerque desta Santa Igreja Cathedral por serem ambos filhos ligitimos de António 

Barboza de Albuquerque cidadão da governança desta mesma cidade e de sua mulher 

Dona Thereza Angelica de Sampayo naturaes, e moradores desta dita cidade todas as 

testemunhas são ecleziasticas, e pela sua distinção merecedoras de inteiro credito; e pela 

conformidade de todas fazem a prova legal e juridica, porque são seis uniformes. Hé o 

que me parece, e o que posso informar a Vossa Illustrissima. Porto 30 de Abril de 

1752.// Martinho Lopes de Moraes Alão» 
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Documento n.º 59 

1763 

Décima dos Juros (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Lançamento da décima dos juros da freguesia da Sé, n.º 4549, fls. 67v.- 212 

 

«…Alvaro Barbosa morador atraz da Sé […Fl.68…] O reverendo Fernando Barboza de 

Albuquerque chantre da Sé morador atraz da Sé […Fl.109v….] O reverendo Doutor 

Jose Pedro de Vergolino arcipraste da Sé morador atraz da Sé […Fl.111…] Dona 

Jeronima Luiza de Magalhains da Rua de Traz da Sé […Fl.113…] O reverendo conego 

João de Azevedo morador na Rua de Traz da Sé […Fl.141v….] Dona Luiza Joze da 

Gama viuva de Diogo de Souza e Menezes moradora atraz da Sé […Fl.161v….] Dona 

Izabel de Alam Castro viuva de Francisco de Souza e Silva e seus filhos da Rua de Traz 

da Sé […Fl.212…] Vicente de Noronha Leme Carnache morador o pé da Sé…» 
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Documento n.º 60 

1763, Maio, 17 

Prazo feito a Maria Angelica de Sousa (transcrição parcial) 

A.D.P., Cartório da Mitra, n.º 5382, fls. 180v.-184v. 

 

«Prazo de huma morada de casas sitas na Rua de Tras da Se junto ao Postigo de Nossa 

Senhora das Verdades freguesia da Se feito a Maria Angelica por tempo de tres vidas  

Dom frei Antonio de Souza por merce de Deos e da Santa Madre Igreja bispo do Porto 

do concelho de Sua Magestade Fidelissima etc. A quantos esta nossa carta de 

emprazamento de sentença de prazo de huma morada de cazas com seu quintal sitas na 

Rua de Redemoinhos junto ao postigo e capella de Nossa Senhora das Verdades 

freguesia da Se desta cidade foreiras a nossa Mitra ao diante declaradas por tempo de 

tres vidas em tres pessoas cumpridas e acabadas e mais nao ou como em direito milhor 

logar haja e valer possa virem, saude e paz para sempre em Jezus Chrysto Nosso Senhor 

e Salvador que de todos he verdadeiro, remedio, e salvassam das almas. Fazemos saber 

que sendo no anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Chrysto de mil settecentos 

secenta e tres nestes nossos paços episcopais por parte de Maria Angelica de Souza 

viuva moradora atras da Se desta cidade nos foi aprezentada huma petisam por escripto 

cujo theor e o seguinte // Excelentissimo e Reverendissimo Senhor. Dis Maria Angelica 

de Souza viuva moradora atras da Se desta cidade do Porto que ella supplicante he 

legitima sucessora herdeyra universal de seu filho o reverendo João [Fl.181] 

Neupomoceno de Souza Henriques thizoureiro mor que foy na Insigne Colegiada de 

Sam Martinho de Cedofeita e como o dito era senhor de uma morada de cazas com seu 

quintal na Rua de Redemoinhos freguesia da Se desta cidade de natureza de prazo de 

vidas foreiro a Excelentissima Mitra que se acha vago, e requerendo o dito seu filho sua 

renovassam no mesmo tempo que faleceu lhe mandou Vossa Excelencia 

Reverendíssima continuase nella que não surtio effeito pello dito falecimento e como á 

supplicante pertencem as ditas cazas e quintal parece sella de continuar com o dito 

prazo em nome da supplicante [?] o dito seu filho satisfeyto os laudemios e lutuoza de 

custas como ha de constar dos mesmos autos. Pede a Vossa Excelencia se digne mandar 

que o escrivão dos prazos continue com este em nome da supplicante como actual 

possuidora, ficando a sim reconhecida por cazeyra com todos os incargos, e natureza de 

prazo antigo. E recebera merce segundo que assim se continua com a dita peticam que 
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sendo por nos visto nella proferimos nosso despacho do teor seguinte. Haja vista ao 

reverendo Doutor procurador geral da Mitra. Paço vinte e quatro de Marco de mil 

settecentos secenta e tres // Frei Antonio bispo do Porto // em virtude do qual despacho 

logo se continua e visto ao nosso reverendo procurador geral que veio com a sua 

resposta do teor seguinte. Excelentissimo e Reverendissimo Senhor o requerimento da 

supplicante he justo porque na forma da ley ficou sucedendo no prazo em que seu filho 

era emphiteuta por cuja causa se deve com ella mandar continuar na renovassam do 

prazo na forma que suplica a Vossa Excelencia Reverendissima o determinara com o 

acerto que costuma. Porto vinte e sinco de Março de mil e settecentos secenta e tres // 

Manoel Fernandes Nunes // com a qual resposta sendo nos presentada a dita petissam 

nella proferimos noso despacho seguinte. Continuasse na renovassam do prazo na forma 

pedida, vista a resposta do reverendo Doutor procurador geral da nossa Mitra. Paço 

vinte e seis de Março de mil e settecentos secenta e tres // Frei Antonio bispo // e com os 

ditos autos se trataram processaram e finalmente por nos foram sentenciados e seu teor 

he o seguinte. Autos de veadoria apegassam e medissam para renovassam de prazo de 

huma morada de cazas com seu quintal sitas na Rua de Redemoinhos junto ao postigo e 

capella de Nossa Senhora das Verdades freguesia da Se desta cidade de que he 

emphyteuta o reverendo João Neopomoceno de Souza Henriques thizoureyro mor de 

Cedofeita de que he direito senhorio o Excelentissimo e Reverendissimo Senhor Bispo 

deste bispado. Anno do nacimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil settecentos 

sincoenta e nove [Fl.181v.] aos tres dias do mes de Janeiro do dito anno neste cartorio 

da camera ecleziastica me foi apresentada a vedoria e deligensia deste prazo de que fis 

esta treslacam o padre Gabriel Goncalves de Araujo escrivão das notas da 

Excelentíssima Mitra que o escrevi e asignei // o padre Gabriel Goncalves de Araujo // 

dis João Neopomoceno de Souza Henriques thizoureyro mor da Insigne Colegiada de 

Cedofeita que elle comprou huma morada de cazas com seus quintais sitas na Rua de 

Redemoinhos junto a Capella de Nossa Senhora das Verdades que esta contigua ao 

postigo chamado antigamente da Pedra da Mentira, cuja propriedade foi do reverendo 

conigo Sebastian de Perada Lobo e como se acham as vidas do prazo extintas e 

acabadas e fazem foro a Excelentissima Mitra deste bispado, pertende o supplicante que 

sua Excelencia Reverendissima se digne renovar lhe o mesmo prazo, e mandar lhe 

passar sentença delle na forma do antigo, e do estillo para o que quer que Vossa Merce 

proceda a vedoria e apegassam da mesma propriedade e suas pertenças. Pede a Vossa 

Merce se [?] mandar asignar [?] para se proceder a dita apegassam e medissam para 
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com o auto della requerer a sua Excelencia Reverendissima sua sentenca de renovassam 

de prazo. Espera Real merce. Asigna o dia de amanha no dous do presente mes de 

Janeyro o qual tendo o supplicante os titalos com louvado prompto para se entender na 

apegassam // Saboya // em vista do qual despacho se procedeo a vedoria do theor 

seguinte. Autos de vedoria e apegassam de huma morada de cazas com seu quintal na 

Rua de Redemuinho junto a capella do postigo de Nossa Senhora das Verdades que 

possui o reverendo João Neopomuceno de Souza Henriques thizoureyro mor de 

Cedofeita de que he directo senhorio a Excelentissima Mitra deste bispado do Porto. 

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil settecentos sincoenta e hum 

annos digo, sincoenta e nove aos dous dias do mes de Janeyro do ditto anno nas cazas 

de residencia do reverendo João Neopomoceno de Souza Henriques thizoureiro mor da 

Insigne Colegiada de Cedofeita que sam sitas na Rua de Redemoinhos a que hoje chamá 

Rua dos Conigos, ou Rua de Tras da Se junto a capella e postigo da Nossa Senhora das 

Verdades onde comigo escrivão foy vindo o reverendo Doutor Manoel Ferreira da Costa 

Saboya Rocha notario appostolico de Sua Santidade juiz synodal neste bispado, e dos 

cazamentos e das vedorias dos prazos da Excelentissima Mitra pello Excelentissimo e 

Reverendissimo Senhor Byspo deste bispado o Porto. Ahi apareceram prezentes o 

reverendo João Neopomoceno de Souza Henriques thizoureyro mor da Insigne 

Colegiada de Cedofeita e o reverendo Doutor [Fl.182] João de Azevedo e Carvalho 

conigo prebendado na Santa Se Cathedral desta cidade do Porto, e por elles foy dito 

eram possuidores emphiteutas cada hum na parte que lhe tocava de huma morada de 

cazas e seus quintaes pellos titulos [?] de que ao diante se fara mençam, do que se 

pagara de foro annoal a Excelentissima Mitra por titulo de prazo dentro nos Pasos 

Episcopais oitocentos reis em moeda corrente e duas boas galinhas em dia de Sam 

Miguel de cada anno com os mais direitos domenicaes e por que o ditto prazo se acha 

extinto requeriam a elle muito reverendo Doutor das vedorias lhe mandace proceder na 

apegassam e medissam das ditas propriedades para com o auto della requererem 

renovassam e sentença de prazo a Sua Excelencia Reverendissima o que sendo por elle 

ouvido nomeou a Manoel Gonçalves por louvado por parte da Excelentissima Mitra, e 

mandou que os ditos cazeiros nomeassem tambem louvado pella sua parte [...] // e logo 

no dito dia pello mesmo cazeyro emphiteuta foi dito debayxo do mesmo juramento ser 

possuidor das cazas e quintal de que aqui se trata por rematassam que dellas fizera na 

praça publica como constava da carta de rematassam que [Fl.182v.] prezentava passada 

em nome do reverendo Doutor Manoel de Souza Silva Juis dos Reziduos Ecleziasticos 
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desta cidade e bispado e sobrescripta por licenciado Antonio Proenca escrivão do 

Auditorio Ecleziastico deste mesmo bispado em vinte de Abril de mil settecentos 

sincoenta e sette no fim do qual se acha o auto de posse que elle emphyteuta tomou das 

ditas propriedades cuja remetassam se fizera por morte do reverendo Sebastião de 

Perada Lobo conigo da cathedral desta cidade e terceyra vida que fora neste prazo por 

lhas ter deixado em seu testamento seu primo [*] coadjuvado o reverendo Domingos 

Gonçalves Perada conigo nesta cathedral do Porto cujo testamento se prezentava, e 

mostra ser feyto em vinte e sette de Abril de mil settecentos e oito do dito anno, e 

aprovado em trinta de Mayo do dito anno, e no fim della se acha o termo e abertura do 

dito testamento em treze de Junho de mil settecentos e nove sendo que o dito reverendo 

conigo Domingos Gonçalves foy a segunda vida neste prazo, que elle houvera por 

virtude da remetassam que fizera em praça publica como constava da carta de 

rematassam que aprezentava passada em nome do Doutor Feliciano da Sylva Pinto juis 

dos órfaons e sobrescripta pello escrivão do seu Juizo Manoel da Costa Barboza em 

vinte e sette de Agosto de mil seiscentos e oytenta e dous, da qual carta de rematassam 

se acha o auto de posse que tomou o reverendo rematante, e tambem o recibo do 

laudemio de quatro hum que recebeo o Excelentissimo Senhor Bispo Dom Fernando 

Correa de Lacerda em trinta de Agosto do dito anno de mil seiscentos oytenta e dous, 

cuja letra e signal eu escrivão reconhesso de que dou fe pella expriencia e conhecimento  

que tenho de similhantes, e esta dita rematassam foy feyta por falecimento do reverendo 

Affonso Lopes de Abreu, mestre escolla da Insigne Colegiada de Cedofeita primeyra 

vida deste prazo por lhe [Fl.183] ser feito pella Excelentissima Mitra como delle 

constava passado em nome do ditoExcelentisso Senhor Bispo Dom Fernando e 

sobrescripto em vinte e tres de Mayo de mil seiscentos, secenta e oito pello reverendo 

Jeronimo Luis Sol escrivão da Camera Ecleziastica, cujo prazo fora feyto com 

condessam de servir sinco mil reis que as mesmas cazas pagavam por titulo , sem 

licenca e authoridade da Excelentissima Mitra, e com effeito o dito reverendo Affonso 

Lopes ja tinha rematado a dita pençam como consta da sentemça que se prezentou 

passada em nome do Doutor Ignacio Magalhaes corregedor do Civel  desta cidade e 

sobrescripta por Manoel Ferreyra Soutello escrivão da Correycam do Civel  em doze de 

Julho de mil seiscentos setenta e nove, cujas propriedades sam as seguintes // Item huma 

morada de cazas de dous andares e todos de pedra, cujo primeiro andar que fica no livel 

da rua consta de huma logea ladrilhada de pedra com a porta para a rua publica de 

Redemuinhos, a qual ja chamão Rua dos Conigos, ou Rua de Tras da Se, e tambem 
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huma porta para o quintal que lhe fica no poente, alem do que tem suas escadas de pedra 

para o segundo andar em principio dellas tem huma pia em que se lança a agoa para o 

quintal; tem esta logea outra porta a parte do nascente que he de serventia para hum 

prazo foreyro ao Excelentissimo Cabbido, e emphiteuta o dito reverendo tizoureyro mor 

de Cedofeita; tem mais outra porta pella qual se dece para outra logea, e para o quintal 

de baixo, tambem outra porta pella qual se entra para hum escriptorio o qual tem duas 

janellas rasgadas com suas grades de ferro que cay sobre o quintal de baixo; neste 

mesmo escriptorio esta huma porta para parte do nascente pela qual se desce para o 

prazo foreiro ao Reverendissimo Cabbido, e da parte do poente tem outra porta defronte 

da porta travessa da capella de Nossa Senhora da Verdade, e por ella se say asim para o 

quintal, e varandas, como para a dita capella e proxima a esta porta tem tambem o dito 

escriptorio huma alcova. No segundo andar tem huma salla pequena para a parte da rua 

com janellas rasgadas, com grades e nesta [Fl.183v.] sala esta huma porta na ilharga de 

nascente para hum quarto que serve de cozinha e he do prazo da Meza Capitular, e na 

ilharga do poente huma cozinha que serve de despença com huma janella rasgada para a 

dita rua, e com grades de ferro tambem em outra janella de vista para o quintal alem do 

que tem sua chemine e huma salla para despejos, cuja cozinha he deste prazo; no 

mesmo andar tem huma salla grande que fica para a parte do sul com duas janellas de 

peitoril sobre o quintal de baixo com outra janella de peitoril na ilharga sobre o quintal 

de cima, e varanda na ilharga do nascente tem uma porta para o quarto foreyro ao 

Cabbido, tem mais esta salla dous quartos inteyros para os quais he serventia por huma 

porta; tambem tem hum quarto ou camarata com sua janella pequena sobre o quintal de 

cima por bayxo do andar da rua acima descripto tem huma logea pela qual se desce por 

escadas de corrimão de pedra, e tem hum botareo o pillar que sustenta o sobrado,  

escriptorio, em esta logea esta huma porta de arco para o quintal de baixo, o qual 

antigamente foy porta ou postigo dos muros da cidade velha, e toda esta propriedade 

sendo medida pello meyo das cazas de norte a sul tem de comprido treze varas, e de 

largo na fronteyra da dita rua tem seis varas e mea // Item o quintal de cima com sua 

varanda, e eyrado ladrilhado de pedra com suas grades de ferro na mesma varanda para 

a parte do rio Douro, e este quintal se acham duas varandas, e para a parte da rua da 

ilharga da capella da Senhora da Verdade esta huma meza de pedra com seus assentos 

da mesma e junto as cazas acima medidas tem hum tanque de pedra com sua pia 

enserida na parede pra onde vem agoa das vertentes do jardim do palacio episcopal e 

sendo medido este quintal pello meyo de norte a sul tem de comprido quinze varas, e de 
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largo bem no meyo tem onze, comfronta este dito quintal chamado de cima pello 

nascente com as cazas acima medidas, pello poente com capella de Nossa Senhora da 

Verdade cuja capella esta contigoa ao postigo chamado antigamente da Mentyra e hoje 

se domina da Verdade, e foy porta do muro da cidade velha, de norte confronta com a 

dita rua publica, e do sul com o quintal de baixo que he deste prazo // Item o quintal de 

baixo com sua varanda junto as cazas e com duas larangeyras e mais algumas arvores de 

fruto e com hum tanque de pedra [Fl.184] no meyo, e pella parte de bayxo delle tem 

hum socalco junto ao cano e aqueduto que vay para o colegio dos reverendos padres da 

companhia de Jezus com seus limoeyros tudo murado de pedra sobre sy com huma caza 

para parte do poente a qual tem a qual  tem sahida por huma porta que vai para a rua do 

Barredo e Codeçal por baixo do dito postigo, cuja caza tem por bayxo uma estevaria, e 

por cima huma salla com sua janella de peitoril para a dita rua do Barredo defronte do 

dito aqueduto, e sendo medido este dito quintal de nascente a poente tem de comprido 

vinte e quatro varas, e de largo pella parte do nascente tem dezaseis varas, e acaba em 

ponta aguda para parte do poente, e nesta medessam se cumpriende a dita caza  levara 

de semeadura meyo alqueyre de senteyo e confronta este quintal do nascente com o 

outro quintal deste prazo, que pessue o licenciado Doutor João de Azevedo e Carvalho 

conigo na Se Catheedral desta cidade do poente com o caminho que dece do postigo da 

Senhora da Verdade para o Barredo, e para o Codeçal, do norte confronta com cazas 

acima medidas, e com quintal com caminho do Codeçal e Barredo, e com o cano de 

agoa que em arcos vay para o dito colégio // Item pertence a esta propriedade acima 

medida as vertentes do jardim do palacio do Excelentissimo Reverendissimo Senhor 

Byspo na forma do prazo velho, cujas vertentes sahem [*] lamacal, ou canal de pedra 

que esta imbutido no muro do dito jardim e cay na dita rua publica defronte das cazas e 

quintal deste prazo se costumão incaminhar por hum cano de pedra que esta na logea da 

porta da rua das ditas cazas // titulo do que possue o reverendo conigo João de Azevedo 

e Carvalho como consorte deste prazo o qual por estar prezente por elle foy dito estava 

possuidor do quintal que abaixo se segue [?] parte por falecimento de seu thio o 

reverendo Doutor Bernardo de Azevedo e Carvalho conigo da Santa Se desta cidade, o 

qual o houve por troca ou arrematassam que fes com o reverendo conigo Sebastiam de 

Parada Lobo, ficando o dito reverendo conigo Bernardo de Azevedo com o quintal 

abaixo medido, e confrontado [Fl.184v.] por ser pertença deste prazo e dando por ella 

cuma pequena porsam de terra ao dito reverendo Sebastiam de Perada Lobo para elle 

nella fazer hum quarto de cazas, como com effeyto fes no meyo das cazas de hum e 
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outro ficando a dita terra dada ao reverendo Sebastiam de Perada foreiro ao 

Reverendissimo Cabbido e o quintal dado ao reverendo Bernardo de Azevedo foreyro a 

Excelentissima Mitra por ser pertença deste seu prazo, cujo contrato de permuta […] 

cuja propriedade he a seguinte // Item junto as cazas delle dito consorte hum quintal 

tapado de parede com suas ramadas, e hum socalco e sendo medido de norte a sul tem 

pella parte do nascente quinze varas e mea, e pella parte do poente dezasseis de 

comprido, e sendo medido no meyo tem de largo doze varas e mea, levara de semeadura 

meyo alqueire de centeyo, confronta pella parte do nascente com outro quintal foreyro 

ao Senado da Camera, que possue o cabessa deste prazo e lhe ficou de Nicolau de Souza 

Crus, e pella parte do poente confronta com o quintal ja medido no titulo do cabessa 

deste prazo, de norte com as cazas em que elle dito consorte vive e que ficaram de seu 

thio o reverendo Bernardo de Azevedo e sam foreiras ao Excelentissimo Cabbido, de de 

(sic) com o caminho chamado a Viella das Indulgências pello qual vem o cano de agoa 

em arcos para o colegio dos reverendos padres da Companhia de Jezus sendo asim com 

suas entradas, sahidas, serventias novas e antigas, rotas e por romper...» 

[*] – Palavra ilegível pois o documento encontra-se manchado. 
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Documento n.º 61 

Sec. XVIII (anos sessenta) 

Foreiros da propriedade da Mitra na Rua de Redemunhos  

A.D.P., Cartório da Mitra, n.º 5422, fl. 137 

 

«Rua de Redemunhos a que tão bem Rua dos Conegos, Rua de Tras da Se, Rua de 

Nossa Senhora das Verdades 

 

a) Rua de Tras da Se nº41 a 45, Rua da Senhora das Verdades nº48 a 50 

 

O reverendo mestre escola Joze Nogueira da Silva Sequeira possue nesta rua huma 

morada de cazas com dous quintaes, hum denominado o quintal de Sima, e outro o 

quintal de Baixo, com huma caza para a parte do poente. Reconheceu com ella no 

tombo em 21 de Fevereiro de 1764 Maria Angelica da Souza viuva. Reconhecimento 

folio 20 do Livro 3º dos Reconhecimentos. Prazo de vidas renovado pello senhor Dom 

Rodrigo Pinheiro a Izabel Dias em 23 de Fevereiro de 1565 folio 144 do Livro 5º e 

pello senhor Dom Fernando Correa de Lacerda ao reverendo Afonço Lopes de Abreu 

mestre escola de Sedofeita em 23 de Mayo de 1670 folio 262 do Livro 11 e ultimamente 

pelo senhor bispo Dom Frei Antonio de Souza a Donna Maria Angelica de Souza viuva 

em 17 de Mayo de 1763 folio 180 verso do Livro 30 

                               Renda ............................................... $ 850 

                               Galinhas.............................................2as 

                               Lutuoza outro tanto 

                               Dominio de 4.....................................hum 

Paga esta renda o dito cazeiro per sy e pelo consorte do prazo o reverendo conego 

Rodrigo e Mendes de Vasconcelos . 

a) Hoje Balthazar Lopes Calheiros Jacome de Moscozo e Menezes. 

a) Passou por compra em 1903 para Dona Maria Emília Silveira de Calheiro e 

Menezes, como consta da escriptura de 21 de Dezembro do dito anno de 190, lavrada 

nas notas do notario da cidade de Lisboa Joze Filippe Connelli na rua do Crucificeo nº 

50, a qual compra foi feita ao conde de Calheiros e esposa.» 
a) Escrito posteriormente 
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Documento n.º 62 

1770 

«Relação exacta, e individual dos bens, rendas, e erdades pertencentes à Excelentissima 

Mitra desta cidade, bispado do Porto» 

A.D.P., Cartório da Mitra, n.º 5419, fl. 17 

 

«Rua de Redemunho, que é detras da Sé 

nº3 

 

 

Livro 5º 

        144 

Livro110 

        262 

Livro 30 

180v. 

 

 

 

 

Prázo de vidas de umas cazas renovado a Izabel Diaz e a 

André Fernandez clerigo de misa pelo senhor Dom Rodrigo 

Pinheiro no ano de 1568. Pelo senhor Dom Fernando 

Correia de Lacerda ao reverendo Afonso Lopes de Abreu 

mestre-escola de Cedofeita no de 1678. E pelo senhor Dom  

Antonio da Souza a Maria Angelica no de 1763; desta 

passaram a seu filho o padre Antonio de Santa Rita e Souza 

o qual as vendeu ao reverendo Jozé Nogueira da Silva e 

Sequeira, mestre-escola da Sé por escriptura de 12 de 

Setembro de1787; e este em seu testamento as nomeou a 

Donna Maria Brizida Fortunata Nogueira, a quem foi 

renovado o prazo pelo senhor Dom João Rafael» 

 

 

Renda 

800 reis 

e 2 

galinhas 

 

tem 

domínio e 

lutuoza 
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Documento n.º 63 

1774, Agosto, 5 

Auto de vedoria das casas de D. Mariana Angélica de Azevedo (transcrição parcial) 

A.D.P., Vedorias, n.º 504, fls. 30-35. 

 

«Haja vista ao nosso reverendo Doutor Procurador 

Porto em Cabbido de 28 de Julho de 1774 

O deão Lacerda 

Monterrozo 

Proceda-se á vedoria para se fazer o prazo com a antiga natureza, e clauzulas da 

escritura apontadas pelo nosso reverendo Doutor Procurador 

Porto em Cabbido de 29 de Julho de 1774 

O deão Lacerda  

Sampayo 

Cazas de Luis Mendes de Vasconcelos = detraz da Sé  

Diz Luis Mendes de Vasconcelos e sua mulher Dona Marianna Angelica de Azevedo do  

couto de Pendorada concelho de Bemviver que o Illustrissimo he senhor direto de hum 

prazo de humas cazas detras da Se com seu quintal em que vive seu irmão e cunhado o 

reverendo conego João de Azevedo e Carvalho que lhe as dutou em cazamento em 5 de 

Setembro do anno de 1735 como consta da escritura incluza que por o Illustrissimo se 

acha autorizada e por que o dito prazo se acha extinto por serem findas as vidas delle e 

pertensse aos supplicantes a sua renovação e querem se lhe fasa e asirtalla e por evitar 

algua intriga e pertensão que tenha o dito reverendo conego que a elle se fasa que lhe 

não pertense a vista da escritura dotal ja autorizada [Fl.30v.] Para Vossa Illustrissima 

seja servido a vista da dita escritura e visto estar extinto o prazo mandar se lhe fasa 

renovasão delle por ser a quem pertensse e o dito seu irmão e cunhado só ter o uzofruto 

na sua vida.[Fl.31] Illustrissimo Senhor. Pela escriptura junta feita no anno de 1735 se 

mostra, que o reverendo conego João de Azevedo de Carvalho entre os mais bens que 

ditou aos supplicantes sua irmã, e cunhado forão as suas cazas, em que vivia, ficando 

elle uzufrutuario das mesmas em sua vida e por sua morte entraria na posse dellas os 

dotados, ou seus herdeiros, a cuja escritura deo Vossa Senhoria consentimento, 

aceitando os por cazeiros, como tambem consta da mesma junta, por cuja rezão ficarão 

adquirindo pelo dito dote as ditas cazas, e pertencendo só ao doador o dito reverendo 

conego João de Azevedo de Carvalho o uzufruto, e por cuja rezão pertence aos 
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supplicantes a renovação do prazo com a dita clauzula da mesma escritura, [٭] duvida 

Vossa Senhoria proceda salvo todo o prejuizo da sua Meza Capitular e de [?].Porto 29 

de Julho de 1774 

Manoel Fernandes Nunes 

[Fl.32] Auto de apegação, medição e vedoria de huma morada de casas sobradadas sitas 

na Rua de Riodemoinhos a que hoje chamão dos Conegos, ou de Tras da Sé desta 

cidade do Porto, de que he direito senhorio, o Illustrissimo e Reverendissimo Cabido da 

Santa Sé Cathedral da dita cidade feita a Luis Mendes de Vasconcellos e sua mulher 

Dona Marianna Angelica de Azévedo do couto de Ponderada concelho de Bemviver, 

ambos em primeira, e segunda vidas 

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e setecentos, e setenta, e 

coatro annos aos sinco dias do mes de Agosto do dito anno nesta cidade do Porto e 

cazas da residencia do reverendo João de Azevedo e Carvalho conego prebendado na 

Santa Sé Cathedral desta cidade, que são sitas na Rua de Redemoinhos a que hoje 

chamam Rua dos Cónegos, ou de Tras da Sé, onde foi vindo o reverendo Antonio Jose 

do Couto Pereira em nome e como procurador bastante do Illustrissimo e 

Reverendissimo Cabido da Santa Sé Cathedral, para efeito de fazer a apegação medição, 

e vedoria das ditas cazas de que he direito senhorio o dito Illustrissimo Cabido e sua 

Meza Capitular por prazo de vidas de livre nomeação, como consta do prazo feito ao 

reverendo conego Antonio Mourão em os vinte e seis dias do mes de Fevereiro do anno 

de mil, e setecentos, e des nas notas do tabalião Gonçalo Luiz em rezão de se acharem 

findas as tres vidas delle e sendo ahi prezentes Raymundo da Costa Neves morador na 

Rua dereita de Cedofeita extra muros desta cidade em nome, e como procurador 

bastante de Luis Mendes de Vasconcellos [Fl.32v.] e de sua mulher Dona Marianna 

Angelica de Azevedo do couto de Ponderada, e o reverendo frey Antonio de Santa Ritta 

morador na dita Rua de Riodemoinhos, ou de Tras da Sé, por elles foi dito erão 

possuidores emphiteutas cada hum na parte que lhe tocava de huma morada de cazas 

sobradadas sitas na Rua de Redemoinhos, hoje Rua dos Conegos de Tras da Sé pelos 

titulos e fundamentos de que ao diante se fará menção, e porque o dito prazo se acha 

extinto requererão ao dito Illustrissimo e Reverendissimo Cabido direito senhorio lhos 

fizese renovação do mesmo prazo, o que elle houve por bem, para cujo effeito logo elle 

reverendo procurador deu o juramento dos Santos Evangelhos ao dito procurador dos 

ditos cazeiros e ao consorte frey Antonio de Santa Ritta em hum livro delles em que 

poserão suas mãos direitas sub cargo do qual lhes encarregou, e mandou que declarasem 
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porque titulo pessuhião as ditas cazas, e quanto pagavão de penção, e foro ao dito 

Illustrissimo e Reverendissimo Cabido direito senhorio, e pela sua parte se louvassem 

em hum homem de boa, e saã conciencia para que com João Antonio de São Payo da 

freguesia de Santo Ildefonço em quem elle reverendo procurador por parte do dito 

direito senhorio se louvava as medisem, apegasem, e confrontasem, e logo pelo 

procurador dos ditos cazeiros, e cabeças deste prazo foy dito que a seus constituintes 

Luis Mendes de Vasconcellos, e Dona Marianna Angelica de Azevedo pertencia a 

renovação deste prazoo das ditas cazas por lhas haver doado seu irmão e conhado 

reverendo conego João de Azevedo e Carvalho com a rezerva do uzofructo em sua vida, 

como consta da escriptura do dote que fes a sua irmaã Dona Marianna Angelica de 

Azevedo para cazar com o dito Luis Mendes de Vasconcellos, cuja escriptura foy feita 

em sinco de Septembro do anno de mil setecentos e trinta e sinco nas notas do tabelião 

Manoel [Fl.33] de Azevedo Lobo do concelho de Bemviver e que das ditas cazas se 

pagava de renda, foro, e penção em cada hum anno ao dito Illustrissimo e 

Reverendissimo Cabido coatrocentos e trinta reis em dinheiro, e tres galinhas, e de 

luctuoza outro tanto e de laudemio a coarta parte; e pelo consorte frey Antonio de Santa 

Ritta da Ordem da Santissima Trindade foy dito que era possuidor de hum coarto de 

cazas unido as cazas sobreditas por que lhes fes sua may Maria Angelica de Souza para 

secularizarse, e fazer patrimonio, como consta da escriptura feita aos catorze de junho 

de mil setecentos, e setenta, e coatro nas notas do tabaleão Luis Joze Coelho, 

authorizada em Cabido de vinte e oito do dito mes, e anno, e que o dito pedaço de terra 

houve por troca, e permutação que fes o reverendo conego Sebastião de Prada Lobo 

possuidor que foy das ditas cazas, digo, do dito pedaço de terra com o reverendo conego 

Bernardo de Azevedo e Carvalho possuidor que foy das ditas cazas, ficando o dito 

reverendo conego Sebastião de Prada Lobo com o dito pedaço de terra foreiro ao dito 

Illustrissimo e Reverendissimo Cabido, e dando por elle ao dito reverendo conego 

Bernando de Azevedo e Carvalho hum pedaço de quintal foreiro a Excelentissime 

Mitra, cujo contracto de permuta, e troca foy feito verbalmente, e na posse da dita terra 

se acha elle consorte per sy, e seos antecessores ha mais de trinta, ou corenta annos, e 

não duvida concurrer ao cabeça deste prazo com o que lhe tocar por justa louvação o 

dito cabeça satisfazer a renda, e foro completamente ao dito Reverendissimo Cabido 

direito senhorio, e dicerão elle o dito procurador, e consorte se louvavão tambem no dito 

João Antonio de São Payo para esta apegação, e vedoria, ao qual elle reverendo 

procurador deu o juramento dos Santos Evangelho sub encargo do qual lhes encarregou, 
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e mandou, que bom, e [Fl.33v.] na verdade visse, e medisse, e apegase, e confrontase, as 

ditas cazas, e lhe lansasse a renda velha o que elle prometeo fazer de que tudo eu Tiago 

Joze de Souza escrivão eleito para esta vedoria fis este auto que todos assignarão com 

elle reverendo procurador, e eu Tiago Joze de Souza o escrevi, e asignei 

Antonio Joze do Couto Pereira 

Tiago Joze de Souza 

Frey Antonio de Santa Ritta  

João Antonio de São Payo 

Medição 

Primeiramente declarou elle procurador que o quintal que consta do prazo velho 

pertencente as cazas do mesmo, hoje se acha tudo reduzido a cazas, que consta de hum 

sobrado para a parte da rua, e dois para a parte de tras, com sua logea ladrilhada de 

pedra no andar da rua, e por bayxo das escadas tem dois coartos para os mossos. Tem 

no andar de sima huma sala grande com duas janellas rasgadas que deitão para a rua e 

outra com grades de ferro que da luz a escadas, tem mais no [Fl.34] mesmo andar dois 

coartos com duas janellas tambem rasgadas para a parte da rua, e por bayxo tem huma 

logea, e huma casa que serve de estrebaria. Tem mais para a parte de tras no primeiro 

andar, que fica no livel da rua duas salas, e huma cozinha tudo ao correr que tem seis 

janellas de peitoril, que deitão para os quintais, e por baixo da cozinha tem huma loge 

com porta para o quintal foreiro a Excelentissima Mitra tem no segundo andar tres salas 

com seis janellas rasgadas, e suas varandas de ferro que todas deitão para o quintal, e 

toda esta propriedade sendo medida no comprimento de norte a sul pela parte do 

nascente tem vinte e tres varas, e duas terças, e meya, e da parte do poente tem vinte e 

duas, e tres coartas e meya, e nesta medição entra o pedaço de terra para a parte do sul 

em que esta feito hum coarto de casas que pessue o consorte frey Antonio de Santa Ritta 

e medida de largo de nascente a poente tem treze varas parte do nascente com quintal 

que pessuem elles cazeiros foreiro a Excelentissima Mitra do poente com a rua publica, 

do norte com casas que forão de Nicolao de Sousa Cruz, e do sul com as casas em que 

vive o dito consorte frey Antonio de Santa Ritta foreiro a Excelentissima Mitra. 

Titulo do que pessue o consorte frey Antonio de Santa Ritta. 

Item hum pedaço de terra em que se acha hi feito hum coarto [Fl.34v.] de casas que 

consta de huma logea no andar da rua e por sima hum sobrado que serve de cozinha 

com sua janella rasgada para a rua, e para a parte de traz tem dois sobrados no primeiro 

que fica no libel da rua, tem hum escriptorio com sua alcova, e huma janella rasgada 
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para o quintal, e por bayxo tem huma logea com porta para o quintal, foreiro a 

Excelentissima Mitra, e no segundo andar tem huma sala com sua alcova, e duas 

janellas rasgadas para o dito quintal, e sendo medido, este pedaço de terra sobre sy tem 

de comprido de nascente a poente doze varas, e tres coartos, e pela parte da rua que he 

na testa do norte tem coatro varas e meya tersa, e pela parede de tras, que he do 

nascente, tem coatro varas, e tres coartos: Parte do nascente com quintal que pessue elle 

consorte foreiro a Excelentissima Mitra, e do poente com a rua publica, e do norte com 

casas deste prazo, e do sul com casas delle consorte, foreiro a Excelentissima Mitra.  

E feita assim a dita medição e vedoria dicerão elles procurador, e consorte não 

pessuhião mais couza alguma pertensente a este prazo e pelo louvado foy dito que tudo 

tinha bem visto, medido apegado e confrontado, e que attendendo a renda que [Fl.35] 

que ja se pagava das ditas cazas lhe não lancava de novo acrescentamento couza 

alguma, e nesta forma houve elle procurador esta apegação, e vedoria por feita e 

acabada, que elle reverendo procurador, e consorte aceitarão, e se obrigarão a assignar, 

e a pagar o novo prazo que por virtude della se hade fazer no qual se lhe hão de 

expressar todas as condições e clauzulas que contão do prazo antecedente de que tudo 

fis este termo, que todos assignarão com elle reverendo procurador e eu Tiago Joze de 

Souza escrivão eleito que o escrevi, e assignei 

Antonio Joze do Couto Pereira 

Tiago Joze de Souza 

Frey Antonio de Santa Ritta 

João Antonio de São Payo»  

[*] – O documento encontra-se deteriorado. 
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Documento n.º 64 

1777, Fevereiro, 20 

Prazo feito a Vicente de Noronha Leme Cernache (transcrição parcial) 

A.D.P., Livro de prazos, n.º 5210, fls. 43-47 v. 

 

 

«Prazo que fas o Illustrissimo e Reverendissimo Cabido da Santa Se desta cidade a 

Vicente de Noronha Leme Sarnache cavaleiro da Ordem de Malta e fidalgo da Caza 

Real 

Renda 

Trezentos reis em dinheiro 

Duas galinhas  

Lutuoza tanto como a renda 

Laudemio de quatro hum 

Em nome de Deus amen saibão quantos este publico instrumento de contrato de 

emprazamento e renovação de prazo por tempo de tres vidas de tres pessoas cumpridas 

e acabadas e mais não virem, que no anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus 

Christo de mil settecentos e setenta e sette aos vinte dias [Fl.43v.] do mes de Fevereiro 

do dito anno nesta cidade do Porto e Santa Se Cathedral della na Caza do Despacho do 

Meretissimo Reverendíssimo Cabido da mesma aonde eu tabelião vim ahi estavão 

prezentes outorgantes a saber de huma os muito reverendos deão, dignidades e conegos 

do dito Illustrissimo Cabido fazendo a elle chamados por som de campa tangida 

segundo bom e observado antigo uso, e da outra parte o Muito Illustre Vicente de 

Noronha Leme Sernache cavaleiro da Sagrada Ordem de Malta morador nesta cidade do 

Porto pessoas reconhecidas pelas [Fl.44] proprias de mim tabelião e das testemunhas ao 

diante asignadas de que dou fé, e logo pelos muito reverendos deão dignidades e 

conegos por todos juntos e por cada hum de per si in solidum foi dito em prezença de 

mim tabelião, e das testemunhas ao diante asignadas, que entre os mais bens e 

propriedades de raiz que lhe pertencem e á sua Meza Capitular, e de que estão em 

mança, quieta, e pacifica posse como direitos senhorios de antigos annos a esta parte 

sem contradição nem impedimento de pessoa alguma bem assim he huma morada de 

cazas junto ao Arco de Nossa Senhora da Bandoma que são de natureza de prazo de 

vidas de livre nomeação em que fora primeira vida na renovação [Fl.44v.] immediata 

Joze Leitão da cidade de Braga por prazo feito aos quatorze de Abril de mil seiscentos e 
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oitenta e nove por Gonçallo Luiz tabelião nesta cidade , as quais cazas se achão 

prezentemente unidas com outras mais em diferente figura e reduzidas a huma grande 

propriedade que hé morada do dito cavaleiro Vicente de Noronha Leme Sernache o qual 

lhe fizera petição dizendo que entre os mais bens que herdara de seu irmão o reverendo 

Jeronimo de Tavora Noronha deão que foi na dita cathedral bem assim hera a dita 

morada de cazas de que se trata, que se achavão desemprazadas por se terem extinguido 

as vidas, pedindo-lhe mandasem fazer prazo dellas; pois lhe [Fl.45] pertencia o direito 

da renovação o que haverão por bem sem prejuizo de terceiros para o que mandarão 

fazer apegação medição e vedoria na dita morada de cazas, que com affeito se fes e ahi 

me aprezentarão requerendome a trasladasse nesta escritura no que eu tabelião satisfis; e 

o seu theor he o seguinte // Auto de apegação, medição e vedoria de huma morada de 

cazas sita ao Arco de Nossa Senhora da Bandoma feita ao Illustrissimo Vicente de 

Noronha Leme Sernache cavaleiro da Sagrada Religião de Malta // Anno do nascimento 

de Nosso Senhor Jezus Christo de mil settecentos e setenta e sette aos oito dias do mez 

de Fevereiro do dito anno nas cazas de morada do Illustrissimo Vicente de Noronha 

Leme Sernache cavaleiro da Sagrada [Fl.45v.] Religião de Malta aonde eu Joze Antonio 

de Azevedo beneficiado da Santa Se Cathedral desta cidade fui vindo por comissão do 

Illustrissimo, e Reverendissimo Cabido da dita Cathedral a fim de mandar medir e 

apegar huma morada de cazas que antigamente forão sitas junto ao Arco de Nossa 

Senhora da Bandoma que possue como enfiteuta o Illustrissimo Vicente de Noronha 

Leme Sernache cavaleiro da Sagrada Religião de Malta no qual dei o juramento dos 

Santos Evangelhos para que declarasse o titulo por que possuia as ditas cazas e foro que 

dellas paga e se louvasse em hum homem de boa, e saã consciencia para que junto com 

outro em quem eu por parte do Illustrissimo Cabido me havia de louvar [Fl.46] vissem, 

medissem e apegassem as ditas cazas; e logo o dito enfiteuta declarou que as ditas herão 

de natureza de prazo de vidas de livre nomeação foreiras ao Illustrissimo Cabido com o 

foro annoal de trezentos reis em dinheiro e duas galinhas, outro tanto de lutuoza e o 

laudemio de quatro; e que as herdara de seu irmão o reverendo Jeronimo de Tavora 

Noronha deão que foi na dita Sé; e assim como as possuia as dava á medição para o que 

se louvava em Manoel Ferreira Lordelo morador na rua direita de Santo Ildefonço; e eu 

me louvei em Manoel Joze dos Santos morador na Rua Chaã freguezia da Sé aos quais 

louvados dei o juramento dos Santos Evangelhos em que [Fl.46v.] pozerão suas maos 

direitas debaixo do qual lhes encarreguei e mandei que vissem, medissem apegassem e 

confrontassem as ditas cazas e se detreminassem sobre o seu foro e acrescentamento o 



 210

que todos prometerão debaxo do juramento que tomado tinhão de que fis este auto que 

asignei com o enfiteuta e louvados // o beneficiado Joze Antonio de Azevedo // Vicente 

de Noronha Leme Sernache // Manoel Ferreira Lordelo e Mello // Manoel Joze dos 

Santos // E logo elles louvados medirão o sitio onde antigamente estavão as cazas, que 

hoje se se acha reduzido a hua nobre morada vivenda do enfiteuta e acharam ter de 

cumprido seis varas e meya e de largo tres // I tem onde o prazo velho dis hum corredor 

que vai ter [Fl.47] ao sino de Nossa Senhora da Bandoma tem ahi oito varas de 

cumprido, e huma de largo confronta do norte com a Capella de Nossa Senhora da 

Bandoma, e viella, que vai para Santa Clara, do poente com a Rua do Chafariz da Sé, do 

sul com a Rua de Redemunhos, e do nascente com o resto desta moradia // E feita assim 

esta medição e apegação dice elle enfiteuta que tinha dado a esta vedoria as ditas cazas 

assim como as possue com todas as suas pertensas e elles louvados que tinhão bem visto 

medido e apegado as ditas cazas que devião ficar com o mesmo foro, lutuoza e 

laudemio, dito no auto desta vedoria; e assim houverão por dadas suas detreminações 

debaixo do juramento que tomado tinhão de que fiz este [Fl.47v.] termo que asignei 

com o dito enfiteuta e louvados // o beneficiado Joze Antonio de Azevedo // Vicente de 

Noronha Leme Sernache // Manoel Ferreira Lordelo // Manoel Joze dos Santos //…» 
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Documento n.º 65 

1788, Abril, 16 

Pedido de demolição do Postigo das Mentiras (documento gentilmente cedido pelo 

Senhor Prof. Doutor Joaquim Jaime B. Ferreira-Alves)  

A.D.P., Po-04º, n.º 378, fls. 10v.-11v. 

 

 

«Obrigação que faz Antonio Jozé Simoes Pereira do Illustrissimo Senado da Camara 

desta cidade em 16 de Abril de 1788.  

Em nome de Deus Amen: Saybao os que este publico instromento de obrigaçao virem 

que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e oitenta e 

oito aos dezaseis dias do mes de Abril nesta cidade do Porto Rua das Cangostas della, e 

no escriptorio de mim tabelião apareceo presente Antonio Joze Simões Pereira, escrivao 

do registo do Juizo Eclesiastico deste bispado morador na Rua de Detrás da Sé desta 

dita cidade conhecido de mim tabelião e das testemunhas ao diante asignadas pello 

proprio de que dou fee; perante as quais por elle outorgante foi dito que elle em seu 

nome e de outros moradores da sobredita Rua de Detrás da Se fizerao huma 

representação por escripto ao Illustrissimo Senado da Camara desta mesma cidade 

dizendo nella que o Postigo das Verdades que se acha no fim da mesma rua e que dá 

serventia aos seus habitadores e aos de todas as vezinhanças da Se, e ainda da Rua 

Cham para o Codesal, e Ribeira se achava ameassando evidente prigo por ter em sima 

do arco uma parede muito arruinada, e parte de outra do lado do nascente ainda mais, 

sendo a passagem de degraus muito violentos, e alguns desses se tinhão demolido e com 

a proxima invernada se aruinarão mais o que tudo concorria para fazer muito violenta 

aquella serventia que he muito frequentada. Que elle representante por ter junto aquelle 

citio huma porta no seu quintal e outros mais seus vezinhos se offreciao a fazerem 

muito comoda aquella serventia formandose huma lingoeta em logar de degraos 

ademolindose o arco que de nada servia senao de ameassar evidente prigo 

concedendolhe o dito Illustrissimo Senado licença para a dita obra á propria custa do 

representante, que nehua despeza para elle pedia ao publico somente que elle se possa 

utilizar da pedra da dita demolição e tirar do mesmo citio a mais que lhe fosse 

necessaria por haver junto á Capella de Nossa Senhora das Verdades bastantes pedreiras 

e o dono dellas nehuma duvida a isso punha, nem no mesmo citio se achava alguma 

casa junto do dito arco que para elle tivesse janela ou servidão alguma para a dita obra 
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cauzava prejuizo algum a alguém, e so grande utilidade ao publico o muito mayor por 

lhe não pedir despeza alguma para ella. Pedindo que o mesmo Illustrissimo Senado se 

dignasse concederlhe a referida licença atentas as razões expostas e a que com outra 

lingoeta que se mais queira fazer abaixo e onde se achava outros degraos poderiao hir 

com muita facilidade liteiras, e cadeirinhas athe o Recolhimento de Nossa Senhora do 

Patrocínio tendo com muita utilidade do publico sobre cuja representação se mandou 

dar vista ao Procurador da Cidade o qual resopondeo que por não [Fl. 11] considerar 

prejuizo algum publico ou particolar de se deferir ao supplicante na forma que soplica 

duvida nehuma se lhe offrecia em que se deferisse com cuja resposta tomando a dita 

representação a ser apresentada na Camara e sinco do corrente mes se lhe deferio: Que 

fosse apresentada na Junta das Obras Publicas: e do que satisfazendo o mesmo 

representante e adindo á dita sua representação outro requerimento tambem por escripto 

fundado nas mesmas circunstancias, se lhe deferio em Junta das Obras Publicas do dia 

doze deste mesmo corrente mes que concedião a licença pedida debaixo da inspecção 

do Procurador da Cidade; obrigandose o supplicante por escriptura publica a por hum 

padrão junto á Capela da Nossa Senhora das Verdades e no qual se grave hum letreiro 

em que se diga que naquelle citio havia monumentos de hum arco que ameasava 

consideravel ruina o qual mostrava vestigios da cidade antiga: o que sendo assim e mais 

longamente consta das referidas reprezentações a que me reporto assim como às suas 

aditorias que ficão em meu poder, em consequencia das quaes disse elle outorgante 

Antonio Jozé Simões Pereira que por esta publica escriptura e nos melhores termos de 

direito com atenção á utilidade que se lhe seguia e aos mais moradores da expressada 

sua Rua de Detrás da Se e aos das mais ruas circunvezinhas se obrigava como com 

efeito obriga a mandar demolir o Postigo das Verdades que se acha no fim da mesma 

rua e a parede que existe por sima delle , e lado do nascente e dispois a mandar fazer 

debaixo da porspicao do Procurador desta Cidade huma comoda serventia no mesmo 

citio, formando nelle huma lingoeta em lugar dos degraus tudo bem reparado e seguro, e 

á sua propria custa e na forma que se lhe offreceo fazelo nas ditas suas reprezentações e 

sem causar prejuizo algum ao publico logo que dispois que for finda a dita obra se 

obriga mais a mandar pôr hum padrão junto à Capella de Nossa Senhora das Verdades e 

escrever nelle hum letreiro em que se diga e conheça em todo o tempo do mundo, que 

naquelle citio havião monumentos de hum arco que ameaçava ruina consideravel o qual 

mostrava vestígios da cidade antiga: E ao inteiro comprimento de todo o referido e a 

não reclamar revogar, nem contravir a presente escriptura disse elle outorgante em seu 
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nome e de seus herdeiros e subcessores que obrigava como obriga sua pessoa e todos os 

seus bens moveis, e de rais presentes e futuros direitos, e accao delles, e terça de sua 

Alma, e melhor, e mais senparado de suas fazendas que de tudo aqui fazião [Fl. 11v.] 

huma geral hipotheca: Em fe de verdade assim o disse e outorgou pedio, e aceitou, e eu 

tabelião o aceito por quem mais tocar possa auzente: E requereu ser feito o prezente 

instrumento nesta nota e della dar os treslados mas do mesmo theor; de que forão 

testemunhas presentes Manoel Ferreira Campos, morador na Rua Nova de Santa 

Catarina e João António Cardozo, morador no bairro de Miragaya que aqui assignarão 

com o outorgante dispois desta lhe ser lida por mim Manoel da Cunha Valle tabelião 

que o escrevi.  

Antonio Joze Simoins Pereyra 

João Antonio Cardozo 

Manoel Ferreira Campos» 
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Documento n.º 66 

1789, Julho, 27 

Prazo feito a D. Maria Escolástica Pereira de Araújo (transcrição parcial) 

A.D.P., Livro de prazos, n.º 604, fls. 8-12v. 

 

«Renovação e divizão de prazo fatuezim de huas cazas na Rua de Redemuinho que 

possuem o mestre de campo e auxiliare Simão Pereira Leitão Soares de Carvalho, e sua 

mulher Donna Maria Escolastica Pereira de Araujo aos 27 de Julho de 1789 

// Renda // 

Seiscentos e cincoenta reis 

Tres galinhas 

Laudemio de quatro hum  

Em nome de Deus amen saibão quantos este publico instromento de emprazamento, 

divizão, e renovação de prazo fatuezim perpetuo, obrigação ao foro delle, clausulas, e 

mais condições ao diante declaradas, ou como em direito melhor haja, e dizer-se possa, 

virem que no anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil settecentos e 

oitenta e nove aos vinte e sete dias do mes de Julho do dito anno nesta cidade do Porto, 

e aula capitular do Reverendissimo Cabido [Fl.8v.] da cathedral da dita cidade aonde eu 

tabelião vim e estavão prezentes partes outorgantes e aceitantes a saber de huma parte 

os muito reverendos chantre dignidades, e conegos prebendados da dita cathedral juntos 

em Cabido e a elle chamados por som de campa tangida segundo seu antigo e sempre 

observado uzo, e bem assim de outra parte Simão Pereira Leitão Soares de Carvalho 

Fidalgo da Caza Real e mestre de campo de infantaria auxiliar, e de sua mulher Donna 

Maria Escolastica como consta da procuração que me apresentou e ao diante vai 

copeada, que reconheço por verdadeira, e as testemunhas ao diante nomeadas todos no 

fim deste instrumento [Fl.9] assignados de que dou fé; e logo por elles muito reverendos 

chantre dignidades e conegos foi dito a mim tabelião perante as ditas testemunhas que 

entre os mais bens e propriedades de raiz que á sua Meza Capitular pertensem, e de que 

estão de mansa quieta, e pacifica posse como direitos senhorios de antigos annos a esta 

parte, sem impedimento, nem contradição de pessoa alguma bem assim hé, huma 

morada de cazas sitas na Rua de Redemunho, que tambem se chama Rua de Tras da Sé, 

a qual propriedade juntamente com hum quintal separado das ditas cazas hera 

antigamente hum prazo, que elles reverendos senhorios no anno de mil seiscentos e 

trinta e dous por escritura de tres de Junho outorgada na notta de João de Azevedo desta 
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cidade deraõ com a natureza de fatuezim perpetuo a Duarte Vieira da Veiga, e a sua 

mulher Jeronima Soares; e que continuando a sucessão dos possuidores athe o Doutor 

Joze Pedro Virgolino arcipreste rezervatario da dita cathedral, a este por execução que 

lhe fes Dom Antonio de Amorim da Gama Lobo desta cidade rematou as ditas cazas 

Donna Maria Escolastica Pereira de Araujo mulher de Simão Pereira Leitão Soares de 

Carvalho os quais rogaram a elles senhorios lhe mandasse fazer prazo separado, 

dividindo as do quintal antigo, o que elles reverendos senhorios houveram por bem, e 

mandaram que se fizesse medição, e vedoria na dita na dita propriedade, e rateação na 

venda do prazo antigo, a qual medição e vedoria com effeito se fes, e aqui ma 

aprezentarão e rogarão a copiasse nesta notta, au que eu tabelião satisfaço com o theor 

della que he o seguinte // Auto de apegação, medição e vedoria de huma morada de 

cazas sitas na Rua de Redemunho, que possuem Donna Maria Escolastica Pereira de 

Araujo com seu marido Simão Pereira Leitão Soares de Carvalho // Anno do nacimento 

de Nosso Senhor Jezus Christo de mil [Fl.10] settecentos e oitenta e nove aos vinte dias 

do dito anno nesta cidade do Porto e Rua de Tras da Sé, nas cazas que possuem Simão 

Pereira Leitão Soares de Carvalho Fidalgo da Caza Real, e mestre de campo de 

infantaria auxiliar e sua mulhe (sic) Donna Maria Escolastica Pereira de Araujo aonde 

foi vindo o Muito Reverendo Joze Maria e Souza conego prebendado na Santa Igreja 

Cathedral da dita cidade como apegador do Reverendissimo Cabido da dita igreja 

comigo Joze Antonio de Azevedo beneficiado na mesma cathedral afim de se mandar 

medir, e apegar as ditas cazas e sendo ahi prezente Antonio da Silva Carvalho 

procurador agente de cauzas como procurador, que dice, e mostrou ser pela procuração 

ao diante junto dos ditos Simão Pereira Leitão e de sua mulher, elle reverendo apegador 

lhe deu o juramento dos Santos Evangelhos em hum livro delles em que pos sua mão 

direita sob cargo do qual lhe encarregou, e mandou que declarasse o titulo por onde 

[Fl.10v] seus constituintes possuem as ditas cazas, os encargos dellas, e as desse a 

medição louvando-se para isso em hum homem inteligente para as medir e apegar; e 

logo por elle procurador foi dito que as cazas são prazo fatuezim foreiras ao 

Reverendissimo Cabido da Sé desta cidade a quem pelo prazo antigo se pagava de foro 

mil e duzentos reis e quatro galinhas com o laudemio de quatro hum; e que seus 

constituintes houverão a dita propriedade por via de rematação em preço de hum conto 

settecentos e dez mil duzentos e cincoenta reis em effeito da execução que Dom 

Antonio de Amorim da Gama Lobo fes ao immediato pessuidor o Doutor Joze Pedro 

Vergolino arcipreste rezervatario na dita cathedral; e que o dito preço tinhão pago o 
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laudemio como tudo constava na carta de rematação que exhibio neste acto de vedoria, 

e mostrava ser feita e subscripta por Joze Moreira da Silva escrivão ecleziastico em o 

primeiro dia do mez de Setembro [Fl.11] de mil settecentos e oitenta e cinco annos; e 

que para esta vedoria se louvava em Joaquim Joze Monteiro da Rua Direita de Santo 

Ildefonço, no qual tambem elle reverendo apegador se louvou por parte do 

Reverendissimo Cabido e lhe deu juramento dos Santos Evangelhos em hum livro 

delles em que pos sua mão direita sob cargo do qual lhe encarregou que visse medisse e 

confrontasse a dita propriedade e dividisse o foro, que pelo prazo velho se pegava que 

hera de mil e duzentos reis e quatro galinhas, visto que fica fora desta vedoria outras 

cazas e jardim que herão pertensa do mesmo prazo. O que tudo hum e outro prometerão 

de baxo do juramento, que tomarão e de tudo mandou elle reverendo apegador fazer 

este termo, que assignou com o dito procurador e louvado; e eu Joze Antonio de 

Azevedo o escrevi // Joze N digo o escrevi // Souza // Antonio da Silva Carvalho // 

Joaquim Joze Monteiro // E logo elle louvado [Fl.11v] medio a dita propriedade de 

cazas, que fas duas fronteiras huma virada a poente, que hé a principal serventia pela 

Rua de Tras da Sé, e outra virada ao nascente para onde tem suas cavalharissas, e 

formão dous andares; no primeiro tem seis janellas quadradas, no segundo seis 

rasgadas, e por sima agoas furtadas tudo envidrasado, a qual propriedade sendo medida 

do poente para o nascente tem duzentos e dous palmos contados da soleira da rua athe o 

oculo do corredor dos quartos, e de largo na fronteira do poente quarenta e tres palmos; 

e na do nacente oitenta e sette palmos livres das paredes. Confronta do poente com a 

Rua de Tras da Sé, do nascente com a viella que passa do Arco da Bandoma para o sitio 

das Verdades, do norte com cazas de Rodrigo de Souza Alcoforado, e do sul com cazas 

dos herdeiros do monsenhor Estevão Luiz de Magalhaes tudo foreiro ao reverendissimo 

Cabido, e feita [Fl.12] assim esta medição e vedoria dise elle procurador Antonio da 

Silva Carvalho, que tinha dado a esta medição as ditas cazas assim como seus 

constituintes as possuião; e elle louvado que as tinha bem visto medido e confrontado 

na forma que lhe forão mostradas; e que atendendo a renda que pelo prazo velho se 

pagava, e agora se manda devidir, por estas, e pelas outras cazas e jardim que se 

apegarão ao reverendo conego João Pinheiro de Aragão como foro de quinhentos e 

cincoenta reis, e huma galinha devem agora as desta vedoria ficar pagando seiscentos e 

cincoenta reis, e três galinhas para inteirar a renda do prazo velho que tanto lhe arbitrava 

por justa vedoria allem do laudemio e mais obrigações do dito prazo; e de como assim o 

dicerão debaixo do juramento, que tomarão assignarão com o reverendo apegador este 
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termo, e eu Joze Antonio de Azevedo o escrevi // Souza // Antonio da Silva Carvalho // 

Joaquim Joze [Fl.12v.] Monteiro // …» 
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Documento n.º 67 

1793, Janeiro, 21 

Auto de posse da Capela de Nossa Senhora das Verdades (António Cruz fez referência a 

este documento em Vélho Burgo. Alguns Aspectos Figuras e Casos do Porto Antigo. 

Porto: Livraria Simões Lopes, 1953, p. 74) 

A.H.M.P., Sentenças, L.º 14, fls. 87-88. 

 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil settecentos e noventa e 

tres anno nesta digo annos aos vinte e hum dias do mês de Janeiro do dito anno nesta 

cidade do Porto no sitio a Capella intitulada a Senhora das Verdades a hy apareceo 

prezente o Bento Gomes Delgado cavaleiro professo da Ordem de Christo e procurador 

actoal da cidade para em virtude da sentença que alcancou neste Juizo e confirmada na 

Rellacão de Braga e por virtude da procuração do senado da Camera que aprezentou 

tomar posse da dita capella o qual logo entrando nella e sahindo abrindo e fechando as 

portas com as chaves e feixos dellas andando pela dita capella de huma para outras [sic] 

parte [rasura] digo parte pondo as maos [Fl. 87v.] pela parede da mesma subindo ao 

altar pos as maos no missal fazendo todos os mais autos percizos e necessarios para o 

effeito de tomar a dita posse cuja lhe dei e houve por dada real actoal cuporal civel e 

natural na qual a encorporei tanto quanto em direito se requer devo e posso em razaó do 

meu officio e nella a deixei pasificamente sem contradicão de pessoa alguma de que dou 

fé de que fiz este termo que asigney sendo testemunhas prezentes Francisco Jose Lopes 

Guimaraens desta cidade e morador na Rua de Nossa Senhora de Agosto e Antonio dos 

Santos mestre pedreiro morador nesta cidade e louvado da Camera da mesma que 

ambos aqui asignarão. E declaro e dou fé que eu com as testemunhas asima vimos e 

examinamos que a janella contemplada na mesma sentença se acha tapada e que na 

capela falta a imagem principal de Nossa Senhora que se achava encerrada antigamente 

em hum nicho de vidraças existindo nella as mais imagens hum frontal velho com duas 

toalhas dois castiçais sinco [Fl. 88] jarras da India huma lâmpada velha huma vanca e 

hum vanco de encosto e nada mais e de tudo tomou posse e entrega. Eu sobredito 

escrivão fiz este auto que declarey sobre digo declarey escrevy e asigney 

Andre da Costa Freyre  

Bento Gomes Delgado 

Francisco Joze Lopes Guimaraens 

Antonio dos Santos da Silva» 
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Documento n.º 68 

1800, Janeiro, 3 

Venda das casas de Agostinho Alão de Morais a José Barbosa de Madureira 

A.D.P., Po-01º, 4ª série, n.º 504, fls. 1-4 

 

 

«Venda que fazem Agostinho Allão de Morais e mulher a Joze Barboza de 

Madureira e mulher em 3 de Janeiro de 1800 

Saibão quantos este publico instrumento de pura livre perpetua e irrevogavel venda 

real equitação do preço virem que no anno do nascimento (de Nosso Senhor Jezus 

Christo de mil settecentos noventa digo) de mil e oittocentos aos tres dias do mes de 

Janeiro nesta cidade do Porto e Rua Nova de Santa Catarina freguesia de Santo 

Ildefonço nas cazas da morada do Illustrissimo Agostinho Allão de Morais Pimentel 

nobre cidadão desta cidade aonde eu tabelião vim e ahi estavão prezentes partes a saber 

de huma o ditto Illustrissimo Agostinho [Fl.1v.] Allão de Morais Pimentel e sua mulher 

Dona Joanna Narciza de Almeida Pimentel, e da outra Joze Barboza de Madureira e sua 

mulher Anna Angelica Guedes de Figueiredo moradores na Rua de Sima de Villa desta 

mesma cidade, todos pessoas reconhecidas pellos proprios de mim tabelião e das 

testemunhas ao diante asignadas de que dou fe perante as quais dicerão os dittos 

Agostinho Allão de Morais Pimentel e sua mulher Donna Joanna Narciza de Almeida 

Pimentel, que entre os mais bens e propriedades de rais, de que são senhores e pacificos 

possuidores sem contradição nem impedimento de pessoa alguma bem assim he huma 

morada de cazas sobradadas e antigas citas na Rua de Trás da Sé desta cidade que 

antigamente se chamava Rua do Redemunho que confrontão do nascente com a rua 

publica, do poente com a capela mor da Santa Sé Catedral do norte com cazas de 

Rodrigo de Souza da Silva Alcoforado, e do sul com a cocheira de Gaspar Cardozo 

Carvalho Fonseca, e com aquelas partes com que mais directamente devão confrontar, 

as quais cazas são de natureza de prazo fateusim perpetuo de que he direito senhorio o 

Illustrissimo Cabido da Santa Sé Catedral desta cidade, a quem se paga de renda foro e 

penção em cada hum anno dous mil duzentos reis em dinheiro e seis galinhas como 

consta dito prazo feito pello dito Ilustrissimo Cabido a Dom Manuel de Azevedo em os 

dous dias do mes de Maio de mil quinhentos quarenta e oitto annos por Miguel de 
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Azevedo conego e escrivão do ditto Ilustrissimo Cabido no livro segundo das suas 

nottas a folhas cincoenta e cinco, cujas cazas houverão por herança de seu avó o Doutor 

Christovão Allão de Morais, e esta as houve por escriptura de trespasso e renunciação 

que dellas lhe fes Dona Izabel de Ataide e Azevedo da cidade de Lisboa aos des de 

Novembro de mil seiscentos setenta e nove nas nottas de Francisco [Fl.2] da Fonseca 

tabelião que foi nesta cidade cuja escriptura se acha auctorizada pello dito Illustrissimo 

Cabido direito senhorio em vinte e tres (de Agosto de mil seiscentos oitenta e quatro 

digo) de mil seiscentos e oitenta, e por quanto a ditta morada de cazas se acha muito 

velha e arruinada tanto de paredes como de madeira e telhados de forma que nella se 

não pode morar pelo perigo que ameaça, motivo por que necessitão de se fazerem e 

reedificarem de novo, e de prezente se não achavão de animo para isso se rezolverão 

vende las, o que já tinhão contratado com Luis Antonio de Souza Reis negociante desta 

cidade e com sua mulher do que continuarão escriptura publica selebrada nestas nottas 

por mim tabelião aos dezasette dias do mes de Julho de mil settecentos noventa e sette, 

porem vendo eles outorgantes ser modico o preço de trezentos mil reis que por ella 

tinhão recebido dado dos dittos compradores hum libelo de lezão no Juizo da Correcção 

do Civel de que foi escrivão Joze Federico e Lerph Lacerda, em cujo libelo não tiverão 

duvida os dittos compradores Luis Antonio de Souza Reis e mulher largarem as dittas 

cazas por termo nos autos louvado aos trinta e hum de Março de mil settecentos noventa 

e oitto, que se julgou por sentença, como tudo melhor consta da sentença extrahida dos 

mesmos autos aos vinte de Abril do ditto anno, e como assim se achavão outra ves 

senhores, e possuidores pacificos da mesma morada de cazas para as vender a quem 

bem lhe parecer estão juntos e contratados com os outorgantes Joze Barboza de 

Madureira e mulher de lhe vender em preço e quantia certa de quatrocentos mil reis 

livres de siza, laudemio, e mais despezas para elles vendedores, e por estarem assim 

contratados logo elle comprador Joze Barboza de Madureira lançou sobre huma meza a 

ditta quantia de quatrocentos mil reis em bom dinheiro [Fl.2v.] de metal moedas de ouro 

correntes neste reino, a qual os dittos vendedores Agostinho Allão de Morais Pimentel e 

sua mulher contarão e acharão certa receberão e embolcarão de que eu tabelião dou fé, e 

dicerão que por esta publica escriptura e nos melhores termos de direito davão como 

com effeito da ditta pagaraza e geral quitação e elles comprador Joze Barboza de 

Madureira e mulher filhos e herdeiros e sucessores de toda a ditta quantia de 

quatrocentos mil reis para nunca mais lhe ter pedido em tempo algum, dizendo mais 

elles vendedores que pella ditta quantia de quatrocentos mil reis que receberão e por 
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esta publica escriptura e na melhor forma ciza de direito em seos nomes e de todos os 

seus filhos herdeiros e sucessores vendem e hão por bem vendidas e arrematadas de 

hoje para todo o sempre a elles dittos compradores Joze Barboza de Madureira e a sua 

mulher filhos e sucessores toda a ditta morada de cazas altos e baixos dellas entradas e 

sahidas serventias novas e antigas e da mesma forma que as possuem e lhe pertencem 

por seiscentos reis para e por melhor se por direito as poderem haver, e nelles 

compradores e sucessores cedem e transferem todo o direito posse e ação propriedade e 

senhorio e dominio que tem nas dittas cazas e suas pertences, que tudo de si demittem 

tirão e apartão perpetuamente para elles compradores e filhos e sucessores, e que das 

dittas cazas e pertences poderão elles compradores tomar posse real e judicial querendo 

e emquanto assim e não tomarem elles vendedores lha largão dão e hão por dada por 

esta escriptura e pella clauzula constitute, cuja venda lhe assim fazem raza e 

perpetuamente livre e dezembargada de dividas e empenhos ou epotecas legados dottes 

e patrimonio e de outros quaisquer encargos somente com o encargo e obrigacam de 

ellas compradores e sucessores pagarem [Fl.3] daqui em diante ao direito senhorio a 

ditta sua renda e penção e prometem e se obrigão elles vendedores em seos nomes e de 

seus filhos herdeiros e sucessores fazer lhe esta venda boa firme valida segura e de pas e 

salvo librando lha e defendendo lha de quem duvidar ou embargar lhe ponha e lha 

pertendão anular ou contradizer por autores ou defençores a sua custa e despeza e nada 

cumprindo assim ou annulandose esta escriptura por qualquer via ou rezão que seja se 

obrigão elles vendedores em seos nomes e de seos filhos herdeiros e sucessores a 

tornarem a entregar a elle comprador ou seos sucessores todos os dittos quatrocentos 

mil reis = na mesma moeda em que o recebeo = preço principal desta venda e o preço 

da siza, e laudemio e mais despezas com o vallor das bemfeitorias que fizerem com 

todas as custas perdas e damnos que por este respeito tiverem, e que sendo citadas pelo 

contheudo se obrigão responder no Juizo da Correcção do Civel ou aonde forem 

demandados nesta cidade para o que se deza forão do Juizo e Justiças do seo foro e 

renuncião todas as leis privilegios, liberdades ferias gerais e especiais com tudo o mais 

se obrigavão a não alegar lezão alguma por conhecerem que agora com effeito não tem 

alguma as referidas cazas, e ser o preço que agora receberão munto maior do preço 

porque forão avaluadas as mesmas cazas, quando as venderão ao sobredito Luis 

Antonio de Souza Reis pelos louvados ajuramentados do senado da Camera que foi a 

quantia de duzentos oitenta e cinco mil reis, como tudo melhor consta do termo de 

louvação a que se procedeo e se acha incerta na sobredita escriptur de venda feita ao 
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ditto Luis Antonio de Souza Reis, e para [Fl.3v.] tudo assim cumprirem o guardarem 

dicerão eles vendedores obrigão suas pessoas e todos os seus bens assim moveis como 

de rais prezentes e futuros caucoes delles e tercos da ciza e especialmente e por epoteca 

especial obrigação as mesmas cazas aqui vendidas a que tudo assim foi aceite pellos 

compradores Joze Barboza de Madureira e mulher pellos quais foi ditto aceitavão esta 

escriptura na forma della e me aprezentavão a certidão da siza e o recibo do laudemio 

dos quais o teor he o seguinte // Certidão § O Doutor Joze Joaquim da Silva Pedroza 

cavaleiro professo na ordem de São Tiago da Espada cidadão nesta cidade e nella juis 

das sizas e herdades e seo termo velho por sua Alteza Real o Principe Nosso Senhor que 

Deos guarde etc. Faço saber em como no livro que este prezente serve dos depozitos das 

sizas dos bens de rais nelles a folhas oitenta e duas verso ficão carregados sobre 

Antonio Francisco Ribeiro Guimarais depositario das mesmas sizas quarenta mil reis 

que em sua mão e poder depozitou Joze Barboza de Madureira morador na Rua de Sima 

de Villa desta cidade siza de quatrocentos mil reis que dis dá a Agostinho Allão de 

Moraes Pimentel e sua mulher moradores na Rua de Santa Catarina por huma morada 

de cazas sobradadas sizas (sic) na Rua do Redemunho ou de Tras da Sé desta cidade e 

confrontão do nascente com a rua publica poente com a igreja da Sé norte com Rodrigo 

de Souza de Lima e sul com o chantre da Sé e com aquelas partes que directamente 

devão e hajão de partir e confrontar e de como o depositario recebeo a ditta quantia 

asignou aqui comigo e no livro com o escrivão que esta fes dada e passada nesta cidade 

do Porto sob meo original e sello ou sem elle excauza aos trinta de Dezembro de mil 

settecentos noventa e nove e eu Joaquim Anacleto Alves Lima o escrevi e assignei // 

Joaquim Anacleto Alves Lima // Pedroza // Ao sello valha sem sello excauza vinte reis 

// Pedroza // Ribeiro // Recibo do laudemio § Depozitou o senhor Joze Barboza de [Fl.4] 

de Madureira desta cidade cem mil reis de laudemio compra que fes a Agostinho Allão 

de Morais Pimentel da mesma de huma morada de cazas sitas na Rua de Redemunhos 

que são as do Roteiro treze folhas dezanove pello preço de quatrocentos mil reis de que 

vem ao laudemio a sobredita quantia que fica em deposito athe o Illustrissimo Cabido 

dar sua auctoridade quando as não queira optar para algum particular Porto vinte e oitto 

de Dezembro de mil settecentos noventa e nove // O procurador do Illustrissimo Cabido 

Francisco de Viterbo e Souza // E tresladados os concertei com os proprios que ficão em 

meo poder aos quais me reporto. Em titulo de verdade assim o outorgarão e aceitarão de 

parte a parte e eu tabelião o aceitei delles por quem tocar ausente dizendo mais elles 

outorgantes que as cazas aqui vendidas se achão alugadas a varios cazeiros por 
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arrendamentos feitos aos vendedores e que estes receberão para si os aluguares deste 

anno athe o São Miguel, proximo vindouro por inteiro da mão dos dittos cazeiros sem 

que a isso fiquem responsaveis os compradores por ficar a boa ou má cobranca por 

conta delles vendedores e forão a tudo testemunhas prezentes Belxior Lopes e Antonio 

Joaquim ambos solteiros e creados dos vendedores assistentes nesta mesma caza que 

todos assignarão depois de lido por mim Victorino Allão de Macedo e senhor tabelião 

que o escrevi = Interlenhei = Na mesma moeda em que a recebeo =  

 

Agostinho Allão de Morais Pimentel 

Donna Joanna Narciza de Almeida Pimentel 

Joze Barboza de Madureira 

Anna Angelica Guedes de Figueiredo  

Belchior Lopes 

Antonio Joaquim» 
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Documento n.º 69 

1803 

Livro da Fazenda do Cabido 

A.D.P., n.º 938, fls. 1 e 437v.-448. 

 

 

[Fl.1] “ Livro da Fazenda do Illustrissimo e Reverendissimo Cabido da Sancta Seé 

Cathedral desta cidade do Porto, para arrecadação dos seus foros feito no anno de 1803 

sendo prebendado o Illustrissimo e Reverendissimo Senhor Francisco de Viterbo, e 

Souza, conego prebendado da mesma Cathedral.  

[…Fl.437v.]                                   (a) Tráz da Sé n.º32 

Rua de Redemuinhos 
Roteiro 13 folha 10 n.º 3 

Cazas por detras da capella mór da Sé 

(b) N.º 25 

(c) Pela nova numeraçam n.º 36 
(a) Agora n.º 30 e 32 

O reverendo Alvaro Barboza de Albuquerque chantre nesta Sé pessue estas cazas que 

antigamente herão tres moradas das quaes he prazo fatuezim e deste 

                       Paga   (a) e em frente 

Dinheiro                   850 reis 

Gallinhas                             6 

                                               Laudemio de 4 

(a) Fallesceo o reverendo chantre Alvaro Barboza  

Possue Dona Anna Claudia Barboza e Albuquerque 

Fallescêo a dita Dona Anna Claudia 

Pessue por verba de testamento seu primo Francisco de Salles de Barboza e Lemos 

corregedor da Vila da Feira 

(a)Faleceo este 

(a) Possue por nomeação seu filho Miguel Lemos Barboza Albuquerque 

(a) Possue sua irmã Dona Sancha Augusta de Lemos Barboza e Albuquerque 

(a) Possue por herança Francisco de Salles Pinto de Mesquita Carvalho (seu sobrinho) 
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[Fl. 438]                                       Rua da Redemuinhos 

Roteiro idem folha idem 

(b) N.º 37 

(c) 30 e 

(a) N.º 32 

Excelentissimo reverendo chantre pellas cazas que tem unidas as suas que são prazo de 

vidas que esta extinto 

                  Paga (a) e retro 

Gallinhas                         2 

                                                  Lutuoza o mesmo 

                                                  Laudemio de 4 

(a) Fallesceo o reverendo chantre Alvaro Barboza 

Possue Dona Anna Claudia Barboza de Albuquerque 

Fallesceo Dona Anna Claudia  

Possue por verba de testamento seu primo Francisco de Salles de Barboza e Lemos 

corregedor da Vila da Feira 

(a) Possue Miguel de Lemos Barboza e Albuquerque 

(a) Possue sua irmã Dona Sancha Augusta de Lemos Barboza e Albuquerque 

(a) Possue por herança seu sobrinho Francisco de Salles Pinto de Mesquita Carvalho 

 

[Fl. 438v.]                                     Rua da Redemuinhos 

Roteiro n.º 13 folha 15 n.º 4 

Cazas pegadas as asima escriptas 

(b) N.º 26 

(a) 26= a 28 = 

Gaspar Cardozo pessue estas cazas em extinto digo Gaspar Cardozo se Carvalho e 

Fonceca 

                                                        Paga e a folha 443v. 

Dinheiro              400 reis 

Gallinhas                         2 

                                                  Laudemio de 4 

(a) Falesceo Gaspar Cardozo em 15 de Janeiro de 1826 
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Possue seu filho Joze Cardozo de Carvalho Fonseca e Vasconcelos por lhe pertencer 

em razão de ser morgado  

(a) Faleceo possue seu irmão Gonçalo Cardozo. (a) Fallesceu em Outubro de 1867 

possue a viuva a Excelentissima Senhora Dona Amalia Rangel de Quadros 

(a) Possue sua filha = Dona Maria Joanna Cardozo Rangel Barba de Menezes 

[Fl. 439]                              (a) Rua de traz da Sé n.os 10 a 22 

(b) Rua da Redemuinhos 

Roteiro n.º 13 folha 19 n.º 5 

Cazas por detras da capela mor 

 Cazas n.º 28 29 30 e 31 e outras 

Tem n.os 32 a 34 

(a)Pela nova numeraçam n.os 41 a 47 

Joze Barboza de Madureira pessue em phateuzim 

Paga 

Dinheiro           2$200 reis 

Gallinhas                         6 

                                                  Laudemio de 4 

(a) Fallesceo Joze Barboza de Madureira  

Possue por verba de testemento seus filhos Antonio Barboza de Madureira João 

Barboza Dona Maria do Carmo moradores na Rua de Santo Antonio com sua may 

Dona Anna Angelica Guedes de Madureira 

(a) Encabeçarão-se estas cazas em a dita Dona Maria do Carmo Barboza no inventario 

a que se procedeu por falecimento do dito Antonio Barboza de Madureira em 1838. A 

dita Dona Maria he demente e mora com o tutor seu irmão João Barboza Madureira n.º 

29    herdeira do dito Antonio 

(a) Mudou-se para a Rua Formoza 

(a) Falecêo e pagou athé 1837 a viuva Dona Maria do Carmo Leal Madureira 

(a) Paga como tutor Manuel Cardozo Coutinho de Abreu morador na Rua de Santo 

Antonio 

[Fl. 439v.]                                  Hoje Rua de Tráz da Sé 

Rua da Redemuinhos 

Roteiro n.º 13 folha 23 n.º 6 
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Cazas por detras da capela mor 

(a) 8a 8b 

(b) N.º 33 

Dona Anna de Noronha Leme Sarnache viuva de Vicente de Noronha pessue em 

phatuezim humas cazas 

                   Paga (a) em frente 

Dinheiro               500 reis 

                                                  Laudemio de 4 

(a) Possue Ilustrissimo Vicente de Noronha e Mello de Menezes Leme Sarnache 

(a) Faleceu o dito Vicente de Noronha em 1834  

(a) Possue sua filha unica Dona Antonia Guedes Noronha Mello Leme Sernache, de 

quem he tutor seu primo Antonio Perfeito Pereira Pinto Osorio da cidade de Lamêgo.   

(a) Casou com o dito tutor em 1840 

(a) Falecêo a dita Dona Antonia de Noronha em 11 de Setembro de 1857 

(a) Hoje por disposições testamentarias da dita Dona Antonia pertence à Santa Caza da 

Mizericordia do Porto 

(a) Possue por compra Dona Maria Thereza Leme Corte Real hoje condessa de 

Negrellos 

(a) Possue Domingos Antonio Pinto Barboza 

 

[Fl. 440]                                     Hoje Rua de Tráz da Sé 

Rua da Redemuinhos 

Roteiro n.º 13 folha 27 n.º 7 

Cazas por detras da capela mor 

(a) 8c a 8e 

(b) N.º 32 

(a) Pela nova numeraçam n.º 48 

Rodrigo de Souza Alcoforado pessue em phatuezim humas cazas 

                   Paga (a) e a folha 442 

Dinheiro               500 reis 

                                                  Laudemio de 4 

Fallesceo Rodrigo de Souza 

(a) Possue seu netto o barão de Villa Pouca assistente na villa de Guimarães de quem 

he administrador seu pay Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda 
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(a) Faleceu este sendo ja cazado o dito barão. Hoje conde. 

Em Dezembro de 1866 possue Manoel Cardozo Rangel de Quadros Corte Real pela 

compra ao conde de Villa Pouca de tres terrenos de que pagou laudemio 

(a) Possue Domingos Antonio Pinto Barboza 

 

[Fl. 440v.]      (a) Hoje Rua de Traz da Sé n.º 2 4 e 6 e pelo Largo da Sé n.º 9 

Rua da Redemuinhos 

Roteiro n.º 13 folha 30 n.º 8 

Cazas que estiveram sobre collunas junto a onde esteve a Capella de Sam Gregório 

N.º 16 

(a) Nova numeração n.º 19 

(a) Agora n.º 2 

O herdeiro do reverendo conego Antonio Coelho morador que foy nas mesmas cazas 

pessue em phatuezim estas cazas chamasse o herdeiro Manuel Gonçalvez de Oliveira e 

sua mulher Anna Roza de Azevedo.                      

                                                     Paga (a) e a folha 545 

Dinheiro               900 reis 

Gallinhas                         4 

                                                  Laudemio de 4 

Comprou estas cazas de quem pagou laudemio em 15 de Novembro de 1845 Luis José 

Monteiro 

(a) Hoje herdeiros e paga a inventariante Dona Candida Carolina de Sá Monteiro, 

moradora na mesma caza 

(a) Possue seu filho Adolfo Arthur Innocencio de Sá Monteiro 

 

[Fl. 441]                                   Roteiro n.º 13 folha 30 n.º 8 

Cazas junto a Capella da Senhora da Bandoma, defronte do chafariz da Sé 

N.º 15 

Dona Anna de Noronha Leme Sarnache, viuva de Vicente de Noronha pessue em 

segunda vida humas cazas unidas, a em que vive. 

(a) Estão, e as cazas verso, estão hoje encorporadas nas grandes. 

                                                                 Paga (a) e 17 

Dinheiro               300 reis 

Gallinhas                         2 
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                                                  Lutuoza o mesmo 

                                                  Laudemio de 4 

(a)Possue o Illustrissimo Vicente Noronha e Mello de Menezes Leme Sarnache  

(a) Faleceu e possue sua unica filha Dona Antonia Guedes como está declarado a folha 

439v. 

(a) Forão demolidas para o publico 

 

 [Fl. 441v.]                          (a) Rua de Traz da Sé n.º 1 a 3  

Roteiro 13 folha 36 n.º 10 
Cazas junto da Capella da Bandoma 

(b) N.º 15   (c) 1 a 3 

A mesma Dona Anna de Noronha Leme Sarnache viuva de Vicente de Noronha pessue 

em phatuezim outras cazas unidas as em que vive. (a) Estas e as descritas na pagina 

antecedente – 441 – estão encorporadas nas cazas grandes. 

                                                                 Paga 

Dinheiro          1 $100 reis 

Gallinhas                         4 

                                                  Laudemio de 4 

(a) Possue o Illustrissimo Vicente Noronha Mello de Menezes Leme Sarnache 

(d) Faleceu o dito Vicente Noronha em 

(a) Possue sua unica filha Dona Antonia Guedes de Noronha Mello Leme Sernache 

moradora na sua casa de Adebarros de quem he tutor seu primo Antonio Perfeito 

Pereira Pinto Osorio da cidade de Lamêgo  

(a) Cazou com o dito tutor 

(a) Faleceo a dita Dona Antonia de Noronha em 11 de Setembro de 1857 

(a) Possue seu tutor e marido Antonio Perfeito Pereira Pinto Osorio 

(a) Hoje por disposicôes testamentarias da dita Dona Antonia pertence á Santa Caza da 

Misericordia do Porto. 

(a) Possue por compra = Lourenço da Silva Teixeira Magalhães  

(a) Possue por compra a Camara Municipal do Porto 

[Fl. 442]                                           (a) Traz da Se 

(b) Rua de Redemuinhos 

Roteiro 13 folha 39 n.º 11 
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(b) N.º 34 

(a) 5=7= 

Rodrigo de Souza da Silva Alcoforado pessue em phatuezim 

                                                      Paga     e a folha (b) 440 

Dinheiro          1 $500 reis 

Gallinhas                         3 

                                                  Laudemio de 4 

(a) Fallesceo Rodrigo de Azevedo 

Possue seu netto o barão de Vila Pouca, assistente em Guimarães, de quem he 

administrador seu pay Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda 

(a) Faleceu Gaspar Teixeira e o dito barão ja era cazado. 

(a) Hoje conde do mesmo título. Faleceu em 4 de Fevereiro de 1858 

Em Dezembro de 1866 possue por compra de que pagou laudemio Manoel Cardozo 

Rangel de Quadros Corte Real de que pagou laudemio 

(a) Possue Domingos Antonio Pinto Barboza 

 

[Fl. 442v.]                                    Rua de Redemuinhos 
Roteiro 13 folha 43 n.º 12 

Cazas junto as escritas retro 

(a) 9=11 (pela rua de Traz da Sé) 

(b) N.º 5=6= 

(a) N.º 59 a 69 pela Avenida da Ponte 

Dona Metilde Vieira de Mello e seu marido Sebastiam Leme Vieira de Mello pessue 

estas cazas em phatuezim 

                                                      Paga     e a folha (b) 139 

Dinheiro               650 reis 

Gallinhas                         3 

                                                  Laudemio de 4 

(a) Faleceo Sebastiam Leme 

Possue seu filho Carlos Leme Vieira de Mello 

(a) Possue Dona Maria Thereza Leme (a) Corte Real cazada com Manuel Cardozo 

Rangel de Quadros Corte Real viscondessa de Negrellos  

(a) Possue seu filho Carlos Corte Real 
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 [Fl. 443v.]                                    Rua de Redemuinhos 

Roteiro folha 47 n.º 13 

Cazas com quintal, e pateo, abaixo das escriptas retro 

(b)N.º 7 (b) 13= 

Gaspar Cardozo pessue em phateuzim  

                                                         Paga     em frente 

Dinheiro               600 reis 

Gallinhas                         2 

                                                  Laudemio de 4 

(a) Falesceo Gaspar Cardozo em 15 de Janeiro de 1826 

(a) Possue o morgado seu filho Joze Cardozo de Carvalho Fonseca Vasconcelos 

(a) Faleceo possue seu irmão Gonçalo Cardozo Barba de Menezes 

(a) Falesceu em Outubro de 1867 possue a viuva a Excelentissima Senhora Dona Maria 

Amalia Rangel (a) de Quadros 

(a) Possue por herança – sua filha – Dona Maria Joanna Cardozo Rangel Barba de 

Menezes 

 

[Fl. 444]                                       Rua de Redemoinhos  

Roteiro 13 folha 51 n.º 14 

Cazas defronte das escriptas retro 

(a) N.º 24 

Gaspar Cardozo pessue em extinto 

                                                         Paga  e a folha (b) 479 (a) 438v. 

Dinheiro               300 reis 

Gallinhas                         2 

                                                  Laudemio de 4 

(a) Fallesceu Gazpar Cardozo em 15 de Janeiro de 1826 

(a) Possue o morgado seu filho Joze Cardozo de Carvalho Fonseca Vasconcelos  

(a) Faleceo em 3 de Julho de 1852 

(a) Possue seu irmão Gonçalo Cardozo falesceu em Outubro de 1867 possue a viuva a 

Excelentissima Senhora Dona Maria Amalia Rangel (a) de Quadros 

(a) Possue por partilhas seu filho José Cardoso de Carvalho 

Possue por compra sua irmã = Dona Maria Joanna Cardozo Rangel Barba de Menezes 
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[Fl. 444v.]                                          (a) Traz da Sé 

Rua de Redemuinhos 

Roteiro 13 folha 55 n.º 15 

Cazas grandes que forão do reverendo arcediago de Oliveira Luis de Magalhães 

(b) N.º 8= 9=10 

(a) n.º 15= 

Antonio Matheus pessue em phateuzim  

                                                         Paga  e a folha 978v. 

Dinheiro               700 reis 

Gallinhas                         4 

                                                  Laudemio de 4 

(a) Fallesceu Antonio Matheus  

(a) Possue seu filho Henrique Carlos Freire Bandeira 

(a) Faleceo o dito Henrique Carlos em 1840 

(a) Possue seu filho Henrique Freire de Andrade (a) Coutinho Bandeira 

(a) Erdeiros de Henrique Vieira Freire de Andrade (a) paga o procurador 

Comprou ao senhor Francisco Luiz Thomaz dois terrenos com frente para a Avenida 

Superior da Ponte a correr com a Viella de Santa e trazeiras para as escadas do 

Codeçal por 800$000 reis e pagou 120$000 reis de laudemio 

Possue por escriptura de compra com data de (a) feita pelo tabelião Corado de Campos 

= Francisco Luiz Thomas 

(a) Hoje herdeiro de Henrique Freire de Andrade Coutinho Bandeira de Braga 

(a) Hoje Francisco Luiz Thomas 

 

[Fl. 445]                                       Rua de Redemuinhos 

Roteiro 13 folha 59 n.º 16 

Cazas abaixo das escriptas retro com seu quintal defronte 

(b) N.º 11 

(a) pela nova numerecam n.º 9 

(a) n.º 17 

O reverendo Joze Nogueira mestre escolla desta Sé pessue em phatuezim  

                                                         Paga (a) e em frente (a) e folha 97v. 

Dinheiro             1700 reis 
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Gallinhas                         3 

Capão                               1 

                                                 Laudemio de 4 

(a) Fallesceu o reverendo mestre escolla 

Pessue sua sobrinha Dona Maria Brizida Fortunata Nogueira de Miranda assistente na 

villa de Azeitão 

(a) Faleceu a dita Dona Maria Brizida, e no testamento instituiu seu herdeiro Manoel 

Rodrigues Vellozo da dita villa de Azeitão 

(a) Possue por compra de de que pagou laudémio Henrique Freire de Andrade 

Coutinho Bandeira  

(a) Possue Gonçalo Leitão Vieira de Vasconcelos 

 

[Fl. 445v.]                                           (a) Traz da Sé 

Rua de Redemuinhos 

Roteiro 13 folha 63 n.º 17 

Cazas abaixo das escriptas retro huas em meyo  

N.º 13 (c) agora 23 

(c) n.º 11 e 12 

(a) n.º 21 = e 23 = 

Bernardo da Motta Vieira da freguesia de Luzim 

                                                                  Paga  

Dinheiro                 30 reis 

                                                 Laudemio de 4 

(a) Fallesceu Bernardo da Motta 

(a) Possue por patrimonio seu filho o reverendo João da Motta Teixeira, assistente nas 

mesmas cazas 

(a) Faleceo o reverendo João da Motta Teixeira em 1857 

(a) Possue Francisco da Motta Teixeira Mendes, este doou a seu filho Antonio da Motta 

Peixoto  

(a) Hoje Antonio da Motta Peixoto 

 

[Fl. 446]                                      (a) Rua de Traz da Sé 

n.º 25 a 27 

Rua de Redemuinhos 
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Roteiro 13 folha 67 n.º 18 

Cazas e quintal abaixo das escritas retro e são duas moradas 

N.º 14 

(a) Agora n.º 13-14 

A Irmandade dos Clerigos possue em phatuozim estas moradas de cazas que forão de 

Maria Angelica de Souza viuva de Antonio Henriques da Silva 

Paga 

Dinheiro               300 reis 

Gallinhas                         5 

                                                 Laudemio de 4 

(a) Possue agora o senhor conego Thomas de Aquino de Lima Almeida por 

arrematacam 

(a) Fallesceo en 13 de Janeiro de 1828 

Possue por testamento em que ficou herdeira universal sua irmã Dona Joanna 

Francisca de Lima Almeida moradora nas mesmas cazas 

(a) Faleceu a dita Dona Joanna em Abril de 1838 

(a) Possue por ficar sua herdeira em testamento Dona Thomazia Maria Amalia do 

Amaral 

(a) Hoje possue por herança Dona Maria Jozé 

(a) Possue por compra de que pagou laudemio Dona Maria Ferras de Lima e Castro.  

(a) Possue por arrematacão o beneficiado Joze da Costa Correia de Almeida 

(a) Possue Antonio Jozé Alves da Silva – Herdeiros Rua Formosa 

 

[Fl. 446v.]                                   (a) Rua de Traz da Sé  

n.º 29 a 31 

Rua de Redemuinhos 

Roteiro n.º 13 folha 71 n.º 19 

Cazas pegadas as escriptas retro 

N.º 15 

(a) e agora n.º 16 17 18  

A mesma Irmandade dos Clerigos como admenistradora possue estas cazas em 

phateuzim, que forão da dita Maria Angelica de Souza 

Paga (a) e em frente 

Dinheiro               80 reis 
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(a) Possue agora o senhor conego Thomas de Aquino de Lima e Almeida, por titulo de 

arrematação 

(a) Fallesceo em 13 de Janeiro de 1828 

Possue por testamento em que ficou herdeira universal sua irmaã Dona Joanna 

Francisca de Lima e Almeida moradora nas mesmas cazas. 

(a) Faleceu e possue a herdeira retro declarada 

(a) Hoje possuem Dona Constança baroneza de Almeida e sua irmam Dona 

Henriquetta 

(a) Possue por compra de que pagou laudemio Dona Maria Ferras de Lima e Castro 

(a) Possue por arrematação o beneficiado Joze da Costa Correa de Almeida 

(a) Possue = Joaquim Baptista de Lemos 

(a) Hoje Maria da Gloria Alves de Lemos 

C. Alberto 19 

 

 [Fl. 447]                                      (a) Rua de Traz da Sé 

n.º 33 a 35 

Rua de Redemuinhos 

Roteiro 13 folha 74 n.º 20 

Cazas, e quintal pegadas as escriptas retro 

N.º 16 

(a) Agora n.º 17 18 

A mesma Irmandade dos Clerigos como admenistradora pessue estas cazas que forão da 

dita Maria Angelica de Souza em phatuezim 

Paga (a) e a folha 446 

Dinheiro                250 reis 

Gallinhas                         2 

                                                 Laudemio de 4 

(a) Possue agora o reverendo conego Thomáz de Aquino de Lima e Almeida por titulo 

de arrematasam 

(a) Fallesceu em 13 de Janeiro de 1828 

Possue por testamento em que ficou herdeira universal sua irmaã Dona Joanna 

Francisca de Lima e Almeida na [sic] mesmas cazas. 

(a) Faleceu e possue a herdeira declarada a folha 446 

(a) Hoje possuem Dona Constança baroneza de Almeida e sua irmam Dona Henriqueta 
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(a) Possue por compra de que pagou laudemio Dona Maria Ferras de Lima Castro 

(a) Possue por arrematação Ricardo Van Zeller arcediago de Oliveira. Possue por 

compra o beneficiado padre Joze da Costa Correa de Almeida 

(a) Possuem = Dona Anna Emília da Silva – e irmãs = Dona Narcisa das Dores e Silva 

= Dona Maria Adelaide da Silva = Dona Luiza das Dores e Silva = Dona Delfina 

Candida da Silva 

 

[Fl. 447v.]                                    Rua de Redemuinhos 

Roteiro 13 folha 77 n.º 21 

Cazas abaixo das escriptas retro com seu quintal 

(a) n.º 37 = 39 

(b) N.º 17 18 

(a) Agora n.º 16-17 (a) agora 19 e 20 

(a) agora 37-39 

O Doutor Antonio Carneiro Giraldes de Vasconcellos são suas thias Dona Maria Leonor 

de Vasconcellos e suas irmaãs usuarias fructuarias em quanto vivas: o dito possue em 2ª 

vida 

Paga 

Dinheiro                430 reis 

Gallinhas                         2 

                                                 Laudemio de 4 

(a) Fallescerão as ditas usufructuarias e possue e paga agora a renda o licenciado 

Antonio Carneiro Giraldes de Vasconcelos sargento mor das ordenanças do conselho 

de Bemviver morador em Alvêlo 

(a) Possue por escriptura de doação insinuada no despacho do Paço seu irmão Joze 

Carneiro Geraldes de Vasconcelos. Negociante, e morador na Rua das Flores casas n.º 

229 

(a) Possue sua filha Dona Julia Silvina Carneiro Geraldes 

(a) Possue por compra a Excelentissima Senhora Baronesa de Fornos de Algodres 

(a) Possue por herança de sua irman a Excelentissima Senhora Dona Margarida 

Augusta Teixeira de Aguilar 

(a) Hoje por herança Jozé de Azevedo de Aguilar (a) conde de Samodães 
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[Fl. 448]                                       Rua de Redemuinhos 

Roteiro 13 folha 81 n.º 22 

Huma caza encorporada na (sic) que forão do reverendo conego  

Sebastião de Prada Lobo 

(a) n.º 41 = a 44 = 

(a) N.º 19 (a) agora 20 

O Doutor Antonio Carneiro Giraldes de Vasconcellos pessue estas cazas em que o 

Reverendissimo Cabbido não tem renda algua, mas tem o dominio de quatro hum 

(a) Parte desta propriedade hé foreira no dominio directo do Cabido como pertenças 

do prazo de folhas 447v., o resto pertence à Mitra. 

(a) Possue estas cazas o conego Antonio Teixeira Tavares de Vasconcelos por compra 

que fes a Dona Brizida Fortunata Nogueira sobrinha do reverendo mestre escola Joze 

Nogueira, de que lhe remittio o Illustrissimo Cabido o laudemio pela parte que lhe 

pertence neste prazo, como inclino de Antonio Carneiro Giraldes, o qual he o que 

inteira a renda de todo o prazo das cazas                          n.º 17 = 18 =, e da pequena 

parte que nestas tem o Illustrissimo Cabido, que he de 430 reis e duas gallinhas, como 

se declara em frente 

(a) Possue Balthazar Lopes de Calheiros Jacome Moscozo e Menezes por compra que 

fes Novembro de 1841 aos herdeiros do dito conego Antonio Teixeira de Vasconcelos 

(a) Possue por compra que fes ao conde de [sic] conde de Calheiros em Dezembro de 

1906 Dona Maria Emilia da Silveira Calheiros de Menezes» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (a) Escrito posteriormente 

(b) Riscado posteriormente 

(c) Escrito posteriormente, e depois riscado 

(d) Escrito posteriormente. A frase ficou incompleta.  
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Documento n.º 70 

1803, Abril, 26  

Testamento de Álvaro Barbosa de Albuquerque (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Regimento Geral dos Testamentos, L.º 9, fls. 262vº- 263. 

 

«Regimento do testamento do Muito Reverendo Chantre da Sé Catedral desta cidade 

Alvaro Barboza de Albuquerque, que morador atraz da Sé 

Em nome da Santissima Trindade Padre Filho e Espirito Santo tres pessoas destintas e 

hum só Deos verdadeiro em que creio eu Alvaro Barboza de Albuquerque, e chantre da 

cathedral desta cidade, hemtrandome da morte determino fazer meu testamento na 

maneira seguinte. Primeiramente incomendo minha Alma que a criou e remio, e rogo a 

Maria Santissima, e a todos os santos da corte celestial roguem ao mesmo Deos pella 

minha Alma e creio em tudo o que cré a Santa Madre Igreja, e nesta fé protesto querer, e 

viver, e morrer, e salvar minha Alma. Declaro que não tenho herdeiros esforcados, por 

isso instituo por meu universal herdeiro do remanecente da minha heranca ao meu 

escodeiro Domingos Pereira dos Reis, e ao mesmo nomeio por meu testamenteiro, e 

cazo que este seja falesido ao tempo do meu falesimento, a sua filha Anna digo do meu 

falesimento, nomeio então por minha herdeira a sua filha Anna, e nomeio então por meu 

testamenteiro ao reverendo padre, cura da Sé que a este tempo for que será o mais 

antigo – o meu herdeiro será obrigado a dar do Reverendo Cabido da Sé desta cidade 

cem mil reis que lhe deixo. Deixo a meu irmão Joze Justiniano da [fl. 263] da 

Congragação do Evangelista outros cem mil reis. Deixo a cada hum dos filhos frades do 

meu herdeiro Domingos Pereira dos Reis, oitenta mil reis, por esmolla em compensação 

de medizerem tres missas por minha Alma, e aquelle que ainda não disser missa que 

poderá só ser o António rezerá por minha Alma tres responcos, cujos legados, e 

esmollas serão todos de huma ves sómente. Declaro que quero ser emterrado na minha 

cathedral com o acompanhamento, e sufragios solenes, e do costume. Quero que se me 

mandem dizer em missas, pella minha Alma duzentos reis de esmolla cada huma de oito 

vinteins – Deixo mais duzentos mil reis para o meu testamenteiro mandar dizer em 

missas da mesma esmolla pelas Almas de meus pais, e irmãons, e thios. E nesta forma 

tenho comcluido o meu testamento, o qual quero se cumpra, o qual pedi a Antonio Joze 

Teixeira Basellar este me escrevesse que vai por mim sómente asignado. Porto vinte e 
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seis de Abril de mil e oitocentos, e tres. Eu que este fis arrogo Antonio Teixeira Basellar 

– Alvaro Barboza de Albuquerque…» 
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Documento n.º 71 

1804 

Décima do novo imposto na freguesia da Sé 

A.H.M.P., Lançamento de três por cento, n.º 4612, fls. 64-67. 

 

«…Rua de Tras da Sé  

Lado direito 

[fl. 64v.] 501 Cazas do mestre escola da Sé arendadas a Joze Joaquim de Souza em nove 

mil reis novo emposto duzentos, e setenta reis ………………………...……………$270 

Pago 

502 Cazas do mesmo mestre escola fechadas, e devolutas………………….………$ 

503 Cazas do mesmo mestre escola arendadas a Joze Monteiro em oito mil reis novo 

emposto duzentos, e quarenta reis …………………………………......……………$240 

Pago 

504 Cazas do mesmo mestre escola arendadas a Maria Joaquina em oito mil reis novo 

emposto duzentos e quarenta reis……………………………………....……………$240 

Pago 

505 Cazas do mesmo mestre escola fechadas………………………………...……..$ 

[fl.65] Cazas do mesmo mestre escola arendadas a Pedro Leite de Mello em cento 

quarenta, e quatro mil reis novo emposto quatro mil trezentos e vinte reis ..….…..4$320 

Pago 

507 Cazas dos herdeiros do conigo Antonio Rodriguez Mendes avaleadas em cento, e 

vinte mil reis novo emposto três mil e seis centos reis ..….………………………..3$600 

Pago 

508 Cazas da Irmandade dos Clérigos Pobres arendadas ao conigo Teixeira em 

cincoenta mil reis novo emposto mil e quinhentos reis …………………..………..1$500 

Pago 

509 Cazas da mesma Irmandade arendadas a Joze Antonio de Oliveira em cincoenta, e 

dous mil e quatro centos reis novo emposto mil quinhentos e setenta e dous reis ...1$572 

Pago                                                                                                                         10$992 

[fl. 65 v.] 510 Cazas da mesma Irmandade arendada a Francisca Emiliciana de Santa 

Rita Vieira em cincoenta mil reis novo emposto mil, e quinhentos reis …………..1$500 

Pago 
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511 Cazas do padre Jeronimo Vieira arendadas a João Baptista de Araujo em quarenta 

mil reis novo emposto mil e duzentos reis …………………………………….…..1$200 

512 Cazas dos herdeiros do licenciado Joze Pedro, devolutas, e fechadas………....$ 

513 Cazas do mestre escola da Sé arendadas a Francisco de Freire em quarenta e oito 

mil reis novo emposto mil quatro centos, e quarenta reis ………………………....1$440 

Pago 

514 Cazas de Antonio Matheus avaluadas em setenta e dous mil reis novo emposto dous 

mil cento, e sessenta reis ……………………………………………………….......2$160 

Pago                                                                                                                           6$300 

[fl. 66] 

515 Cazas de Gaspar Cardoso arendadas ao conego Simão de Mello em cincoenta mil 

reis novo emposto mil e quinhentos reis ……………………………………..…....1$500 

Pago 

516 Cazas de Sebastião de Lemos avaliadas em cento, e vinte mil reis novo emposto 

três mil e seis centos reis ……………………………………………………..…....3$600 

Pagou tudo 

517 Cazas de Rodrigo de Souza arendadas ao Reverendissimo Deão da Sé em cento, e 

vinte mil reis novo emposto trezentos e sessenta reis digo três mil e seiscentos ….3$600 

Pago 

518 Cazas de Dona Anna de Neronha avaliadas em noventa mil reis novo emposto dous 

mil e sete centos reis ……………………………………………………..………...2$700 

Pago                                                                                                                         11$400 

Rua de Tras da Sé 

Lado esquerdo 

[fl. 66v.] 519 Cazas do chantre da Sé avaliadas em cem mil reis novo emposto três mil 

reis………………………………………………………………………………….3$000 

Pago 

520 Cazas de Gaspar Cardozo arendadas a Theodora Maria em doze mil reis novo 

emposto trezentos e sessenta reis ………………………………………………..….$360 

Pago 

521 Cazas do mesmo Gaspar Cardozo arendadas a Maria Violante em nove mil e seis 

centos reis novo emposto duzentos, e oitenta, e oito reis ………………………..….$288 

Pago 
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522 Cazas de Joze Barboza Madureira arendadas em nove mil reis novo emposto sete 

centos e vinte reis ………………………………………………………………..….$720 

Pago                                                                                                                           4$368 

[fl. 67] 523 Cazas do mesmo Joze Barboza arendadas ao padre João em quarenta mil 

reis novo emposto mil e duzentos reis ……….…………………………………….1$200 

Pago 

524 Cazas dos herdeiros do conigo Damazo Coelho arendadas ao juiz dos cazamentos 

em oitenta, e seis mil reis novo emposto dous mil quinhentos e oitenta reis …...…2$580 

Pago 

525 Cazas de Dona Anna de Neronha avaliadas em sessenta mil reis novo emposto mil 

e oito centos reis ………………………………………………………………...…1$800 

Pago…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 243

 
Documento n.º 72 

1807, Outubro, 30 

Formal de partilhas por falecimento de D. Anna de Noronha Leme Cernache 

(transcrição parcial; Artrur de Magalhães Basto faz referência a este documento em 

Sumário de antiguidades da mui nobre cidade do Porto recopiladas de velhas 

escrituras para recreação dos curiosos. Porto: Livraria Progredior, 1963, p. 79-82). 

A.M.P., H. B.co 9º n.º 31, Formal de partilhas…, fls. 13v.-25v. 

 

«Formal de Partilhas 

Da  

Senhora Dona Antonia de Noronha Leme Cernache 

Por fallecimento de sua may a 

Senhora Dona Anna de Noronha Leme Cernache 

Passado pelo corregedor do Civel da 2ª Vara da Rellação do Porto Victorino Joze de 

Cerveira Bottelho do Amaral em 28 de Abril de 1810 sobrescriptas pelo escrivão Joze 

Alves Nogueira 

[…Fl. 13v.]  

                                 Movel da salla do gavinette por sima do arco 

E por mais doze cadeiras de pau amarelo com assentos de damasco verde, que forão 

avaluadas [Fl. 14] em quatorze mil e quatro centos reis em que haverá……….....14$400 

E por mais um ganipé do mesmo pau com colxão damnificado, avaluado em doze mil e 

oitocentos reis em que o haverá...............................................................................12$600 

E por mais hum contador de pau amarelo poqueno com duas gavetas ferrage amarela 

avaluado em dous mil e quatrocentos reis em que o haverá.................................... 2$400 

E por mais dezanove figuras da India que guarnecem a mesma salla, e avaluada em dous 

mil reis em que as haverá..........................................................................................2$000 

E por mais des pianhas de geço avaluadas em duzentos reis em que as haverá..........$200 

E por mais hum fogão de ferro com sus pertencas ava [Fl. 14v.] luado em dois mil e 

oitocentos reis em que os haverá.............................................................................. 2$200 

E por mais huma tapeçaria de tafeta amarelo velho, avaluada em dois mil e quatrocentos 

reis em que a haverá................................................................................................. 2$400 

E por mais huma poltrona com assento de damasco amarelo, avaluada em novecentos e 

sessenta reis, em que haverá....................................................................................... $960 
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E por mais doze cadeiras de pau amarelo com assentos de cabaya pintada muito uzadas, 

avaluadas em honze mil quinhentos e vinte reis, em que as haverá........................11$520 

Sala dos Espelhos 

E por mais doze cadeiras de pau preto de embotidos, com assentos de damasco 

vermelho, avaluadas em quatorze mil e quatrocentos reis, em que as haverá........ 14$400 

E por mais duas mezas de pau preto de embotidos e muito usadas avaluadas em seis mil 

reis em que as haverá.................................................................................................6$000 

E por mais hum lustre com sinco luzes e com suas faltas, avaluado em seis mil e 

quatrocentos reis em que o haverá............................................................................ 6$400 

E por mais hum fogão com to [Fl. 15] das as suas pertenças com suas faltas avaluado 

em quatro mil reis em que o haverá................................................. 4$000 

E por mais vinte e seis figuras de louça da India e algumas aruinadas, avaluadas em 

quatro mil e oitocentos reis, em que as haverá......................................................... 4$800 

Casa que serve de tribuna da Capela 

E por mais huma commoda de pinho com ferrage amarela ja velha, avaluada em dous 

mil e quatrocentos reis ..............................................................................................2$400 

E por mais hum almario do mesmo pau pintado com a cabeça boliada velho, avaluado 

em mil e seiscentos reis em que haverá................................................................... 1$600 

E por mais hum geneguiador velho, avaliado em settecentos e vinte reis, em que 

haverá……………………………………………………………………………….. $720 

E por mais huma emprensa de roupa avaluada em novecentos e sessenta reis, em que a 

haverá.......................................................................................................................... $960 

E por mais hum almario de pau preto [Fl. 15v.] com vestigios de embotidos, muito 

velho, avaluado em mil e duzentos reis em que haverá............................................ 1$200 

Sala das Xitas 

E por mais huma meza de pau preto com embotidos antiga, velha, avaluada em dois mil 

reis, em que a haverá................................................................................................ 2$000 

E por mais huma papeleira de embotidos, antiga, velha, avaluada em seis mil e 

quatrocentos reis, em que a haverá........................................................................... 6$400 

E por mais huma commoda de pau de nogueira com quatro gavetas, ferragem amarela 

com sua pedra marmore em sima, avaluada em quatro mil e oitocentos reis, em que a 

haverá........................................................................................................................ 4$800 

E por mais sinco cadeiras de pau de nogueira uzadas com assentos de chita, avaluadas 

em dous mil reis, em que as haverá.......................................................................... 2$000 
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E por mais dous retratos em cobre sem madeira, avaluados em novecentos e sessenta 

reis, em que [Fl. 16] os haverá.................................................................................... $960 

E por mais duas camas, e sem castão, e de moleta avaluadas em oitocentos reis, em que 

as haverá.....................................................................................................................$800 

Casa imediata á tribuna 

E por mais oito cadeiras de braços de couro muito antigas, e velhas, avaluadas em mil e 

duzentos reis, em que as haverá.................................................................................1$200 

E por mais huma meza de pau preto muito velha, com vestigios de embotidos, avaluada 

em mil e seiscentos reis, em que a haverá................................................................ 1$600 

E por mais hum tremós com espelho muito antigo de salla dourado, com o vidro muito 

danneficado, e velho, avaluado em mil e seiscentos reis, e em que o haverá........... 1$600 

E por mais huma banca de castanho muito velha, avaluada em mil e duzentos reis, em 

que a haverá.............................................................................................................. 1$200 

E por salla chamada das vezitas da Bandoma [Fl. 16v.] 

E por mais quinze cadeiras de braços e pés de garra com assentos e costas de baludo 

cramezim com sua franja muito velhas, avaluadas em doze mil reis em que as 

haverá.......................................................................................................................12$000 

E por mais hum espelho muito antigo de salla dourado com seu vidro competente muito 

aruinado, avaluado em mil e seiscentos reis, em que o haverá................................ 1$600 

E por mais sinco cadeiras de pau de nogueira com assentos de palhinha, avaluadas em 

quatro mil reis, em que as haverá............................................................................. 4$000 

E por mais duas papeleiras de xarão vermelho, muito velhas cada huma com seu 

almario com portas de espelho, avaluadas em dezanove mil e duzentos reis em que 

haverá ......................................................................................................................19$200 

E por mais sinco cadeiras de pau gitovia com goarnição dourada, e assentos de veludo 

que mos [Fl. 17] tra ser cramezim e muito velho, e avaluadas em dous mil reis, em que 

as haverá................................................................................................................... 2$000 

E por mais dous almarios de pinho que servem de mezas, e hum coberto de tafetá 

cramezim velho, e outro de damasco da mesma cor velho, e aruinado, avaluados em mil 

e seiscentos reis, em que as haverá........................................................................... 1$600 

Salla das vizitas chamada de Santa Clara 

E por mais hum ganipe de gitovia roto avaluado em nove mil e seiscentos reis em que o 

haverá ........................................................................................................................9$600 
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E por mais hum tremós grande com hum espelho partido no meio com talha dourada em 

bom uzo com meza de marmore avaluado em vinte e quatro mil reis, em que o 

haverá.......................................................................................................................24$000 

E por huma meza de taboleiro de chá, avaluado em mil e duzentos reis, em que haverá 

[Fl. 17v.] ...................................................................................................................1$200 

E por mais huma portada de damasco velha, avaluada em quatro mil e oitocentos reis, 

em que a haverá........................................................................................................ 4$800 

E por mais hum lustre de doze lumes avaluado em nove mil e seiscentos reis, em que o 

haverá........................................................................................................................ 9$600 

E por mais huma alcatifa de papagaios velha, evaluada em seis mil reis, em que a 

haverá.........................................................................................................................6$000 

E por mais sette talhas da India da goarnição da mesma salla, avaluadas em oito mil 

reis, em que as haverá............................................................................................... 8$000 

Sala de Sam Gregório 

E por mais huma commoda de pau de caixão com guarnição amarela, com tres 

gavetoens e duas gavetas avaluada em tres mil e duzentos reis, em que a haverá... 3$200 

E por mais tres anteparos muito velhos avaluados em quatrocentos reis, em que os 

haverá.......................................................................................................................... $400 

[Fl. 18] E por mais hum almario de pinho grande avaluado em dous mil e quatrocentos 

reis, em que o haverá.................................................................................................2$400 

Quarto imediato ao da defunta 

E por mais huma commoda de pau de nogueira velha, com tres gavetoens, e duas 

gavetas, e ferrage amarela, com faltas, avaluada em quatro mil reis, em que a 

haverá.........................................................................................................................4$000 

E por mais dous almarios de pinho velhos, avaluados em novecentos e sessenta reis, em 

que os haverá.............................................................................................................. $960 

Casa dos santos 

E por mais hum almario de pinho velho avaluado em quatrocentos e oitenta reis, em que 

o haverá....................................................................................................................... $480 

E por mais hum caixão em vidraçado com varios santos, avaluado em nove mil e 

seiscentos reis, em que o haverá............................................................................... 9$600 

E por mais hum anteparo forrado de papel de xita, avaluado em quatrocentos e oitenta 

reis, em que o haverá.................................................................................................. $480 
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E por mais hum prezepio com o nascimento de Cristo, [Fl. 18v.] avaluado em mil e 

seiscentos reis, em que o haverá............................................................................... 1$600 

E por mais hum oratorio com huma imagem de Santo Cristo, estimado em dous mil e 

quatrocentos reis, em que o haverá........................................................................... 2$400 

Agoas furtadas 

E por mais huma meza de pau de nogueira velha de admenistrar cha, avaluada em 

trezentos reis, em que a haverá................................................................................... $300 

E por mais huma barra de pau de caixão avaluada em mil e duzentos reis, em que a 

haverá........................................................................................................................ 1$200 

E por mais duas paraboas avaluadas em cento e vinte reis, em que as haverá........... $120 

E por mais dous sarilhos avaluados em cem reis, em que os haverá na dita quantia. $100 

Casa da dispença 

E por mais huma meza de abas de pau velho, de pinho, avaluada em quatrocentos reis, 

em que a haverá.......................................................................................................... $400 

E por mais huma maceira de pinho avaluada em trezentos reis, em que a haverá..... $300 

E por mais tres taboleiros de ch [Fl. 19] arão velhos, avaluados em oitocentos reis, em 

que os haverá.............................................................................................................. $800 

Salla da copa 

E por mais huma meza de pinho de abas velha, avaluada em quatrocentos e oitenta reis, 

em que a haverá.......................................................................................................... $480 

E por mais huma meza de abas, avaluada em seiscentos reis, em que a haverá..........$600 

E por mais seis cadeiras de pau de nogueira avaluadas em mil quatrocentos e quarenta 

reis, em que as haverá................................................................................................1$440 

Louça da Inglaterra 

E por mais quatro sestos para fruta com seus pratos, avaluados em mil e duzentos reis, 

em que os haverá...................................................................................................... 1$200 

E por mais huma terrina que foi avaluada em trezentos e sessenta reis, em que a 

haverá.......................................................................................................................... $360 

E por mais seis pratos traveços, avaluadas em mil e seiscentos reis, em que as 

haverá.........................................................................................................................1$600 

E por mais duas manteigueiras avaluadas em quatrocentos e oiten [Fl. 19v.] ta reis, em 

que as haverá.............................................................................................................. $480 

Quarto dos mossos 
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E por mais tres camas de bancos de pau de pinho, com testeiras do mesmo, avaluadas 

em trezentos e sessenta reis, em que as haverá........................................................... $360 

E por mais duas cadeiras de braços muito velhas, avaluadas em duzentos e quarenta reis, 

em que as haverá......................................................................................................... $240 

E por mais tres enxergoens de linhagem já aromados, com traveceiros do mesmo, 

avaluados em seiscentos reis, em que os haverá........................................................ $600 

E por mais quatro almarios de pinho dependurados na parede avaluados em oitocentos 

reis, em que os haverá................................................................................................. $800 

E por mais huma cadeira de braços de Moscovia velha, avaluada em cem reis, em que a 

haverá.......................................................................................................................... $100 

E por mais hum caixão de pinho velho pintado, avaluado em cento vinte reis, em que o 

(sic) haverá................................................................................................................. $120 

E por mais hum toucador de pau [Fl. 20] preto todo quebrado, avaluado em duzentos e 

quarenta reis, em que o haverá................................................................................... $240 

E por mais sette caixilhos com vidraças velhas, e quebradas, avaluadas em quatrocentos 

reis, em que os haverá................................................................................................. $400 

E por mais huma meia portada de castanho, avaluado em duzentos e quarenta reis, em 

que a haverá................................................................................................................ $240 

E por mais nove paus de pinho de luminarias, avaluadas em cento e sessenta reis, em 

que os haverá.............................................................................................................. $160 

E por mais hum almario de pinho velho, avaluado em duzentos reis, em que o 

haverá...........................................................................................................................$200 

E por mais duas cadeiras de Moscovia quebradas e hum moxo tambem quebrado 

avaluado em cento e vinte reis, em que os haverá...................................................... $120 

E por mais huma maceira de pinho avaluada em cem reis, em que a haverá..............$100 

E por mais duas cadeiras, huma [Fl. 20v.] de Moscovia de braços velha outra de braços 

de palhinha, avaluadas em cento e vinte reis, em que as haverá................................ $120 

E por mais huma caixa velha e coberta de couro, avaluada em cento e vinte reis, em que 

as haverá..................................................................................................................... $120 

E por mais huma porta com seu postigo avaluada em duzentos reis, em que a 

haverá...........................................................................................................................$200 

E por mais hum taboleiro comprido de pau muito velho, avaluado em oitenta reis, em 

que o haverá................................................................................................................ $080 
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E por mais dous caixoens, avaluados em duzentos e quarenta reis em que os 

haverá...........................................................................................................................$240 

E por mais huma escada, avaluada em duzentos reis, em que a haverá..................... $200 

E por mais huma pipa desfundada, avaluada em quatrocentos reis , em que a 

haverá.......................................................................................................................... $400 

E por mais varios aparelhos de leitos velhos desen anxados, avaluados em quatrocentos 

e [Fl. 21] oitenta reis, em que os haverá..................................................................... $480 

Casa da tulha 

E por mais tres tulhas de recolher o grão, a saber hua sem repartimento, a segunda com 

repartimento para o senteio, e outra para o milho alvo, e na mesma mais dous 

repartimentos, e a terceira com dous repartimentos para o trigo avaluadas em dizanove 

mil e duzentos reis, em que as haverá.....................................................................19$200 

E por mais huma caixa de castanho velha, avaluada em quatrocentos reis, em que a 

haverá.......................................................................................................................... $400 

E por mais huma escada de subir as tulhas avaluada em quarenta reis, em que a 

haverá...........................................................................................................................$040 

E por mais huma cadeira de Moscovia velha avaluada em oitenta reis, em que a 

haverá...........................................................................................................................$080 

E por mais tres crivos velhos avaluados em cem reis em que os haverá…………….$100 

E por mais huma vaza ate meia quarta com seu razão, avaluada em seiscentos reis, em 

[Fl. 21v.] que a haverá................................................................................................ $600 

E por mais huma gamela de pinho, avaluada em duzentos reis, em que a haverá......$200 

Casa da cocheira 

E por mais duas camas de bancos de pinho com suas testeiras velhas, avaluadas em 

quatrocentos e oitenta reis, em que as haverá............................................................. $480 

E por mais huma cadeirinha de mão com os seus aparelhos avaluada em doze mil e 

oitocentos reis, em que a haverá............................................................................. 12$800 

E por mais huma meza pequena com os pes torneados, avaluada em quatrocentos e 

oitenta reis, em que a haverá...................................................................................... $480 

E por mais huma cama de bancos de pinho com testeira, e enxergão de linhagem, 

avaluado em duzentos e quarenta reis, em que a haverá............................................ $240 

[Fl. 22] E mais outro enxergão do mesmo avaluado em duzentos e quarenta reis, em que 

o haverá....................................................................................................................... $240 

E por mais huma dorna grande em novecentos reis, em que a haverá....................... $900 
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E por mais huma meia pipa muito velha, avaluada em oitocentos reis, em que a 

haverá...........................................................................................................................$800 

E por mais huma caixa ou caixão muito velho, que goarda alcatifas, avaluado em 

trezentos reis, em que o haverá................................................................................... $300 

 

Cozinha 

E por mais tres gamelas de pau avaluadas em duzentos reis, em que as haverá.........$200 

E por mais duas panelas de ferro e huma furada, avaluadas em trezentos reis, em que as 

haverá.......................................................................................................................... $300 

E mais huma fouce e hum machado, avaluado em cento e vinte reis, em que os 

haverá...........................................................................................................................$120 

E por mais a louça da cozinha colheres tudo groço, avaluado em duzentos e sessenta 

reis, em que o haverá.................................................................................................. $260 

E por mais um coco de cobre de tirar agoa, avaluada em cem [Fl. 22v.] reis, em que o 

haverá.......................................................................................................................... $100 

E por mais huma eixada, e huma pá de ferro, avaluada em cento e vinte reis, em que a 

haverá.......................................................................................................................... $120 

E por mais huma panela de ferro grande com azas, avaluada em trezentos e sessenta reis 

em que a haverá.......................................................................................................... $360 

E por mais huma almario de pinho velho, avaluado em cento e vinte reis, em que o 

haverá.......................................................................................................................... $120 

E por mais duas cadeiras de ferro velhas e pequenas, avaluadas em quatro centos e 

oitenta reis, em que as haverá..................................................................................... $480 

E por mais duas panelas de ferro digo de folha, avaluadas em sessenta reis, em que as 

haverá.......................................................................................................................... $060 

E por mais duas cassarolas do mesmo avaluadas em sessenta reis em que as haverá.$060 

E por mais hum caneco pequeno avaluado em duzentos [Fl. 23] reis, em que o 

haverá.......................................................................................................................... $200 

E por mais duas trempes pequenas e quebradas, avaluadas em cem reis, em que as 

haverá.......................................................................................................................... $100 

Dispensa 

E por mais hum almofaris pequeno de bronze com sua mão, avaluado em mil reis, em 

que o haverá.............................................................................................................. 1$000 
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E por mais dous taboleiros de cobre com cabos de pau, avaluados em mil e cem reis, em 

que os haverá............................................................................................................ 1$100 

E por mais tres bogias de lotão muito velhas, avaluadas em trezentos e sessenta reis, em 

que as haverá.............................................................................................................. $360 

E por mais quatro sitas de folha velhas, avaluadas em quarenta reis, em que as 

haverá...........................................................................................................................$040 

E por mais quatro candieiros de lotão velhos, e rotos, avaluados em oitocentos reis, em 

que os haverá.............................................................................................................. $800 

E por mais tres taxos de lotão velhos, e rottos, avaluados em mil e quatrocentos e 

quarenta reis, em que os haverá.................................................................................1$440 

[Fl. 23v.] E por mais duas bacias dos pés, huma delas grande, avaluadas em dous mil e 

seiscentos reis, em que as haverá.............................................................................. 2$600 

E por mais dous taxos pequenos, avaluados em quinhentos e sincoenta reis, em que os 

haverá.......................................................................................................................... $550 

E por mais hum enxangador de cobre, avaluado em mil e duzentos reis, em que o 

haverá.........................................................................................................................1$200 

E por mais hum taxo de lotão sem azas, avaluado em mil e duzentos reis, em que o 

haverá........................................................................................................................ 1$200 

E por mais huma cassarola de ferro com tampa muito velha, avaluada em cento e vinte 

reis, em que a haverá.................................................................................................. $120 

E por mais doze pratos de guardanapo, avaluados em mil e oitocentos reis, em que os 

haverá.........................................................................................................................1$800 

Nos almarios da copa 

E por mais huma cadeira cumprida, ou brazeiro de cobre muito velho, avaluado em mil 

e oitocentos reis, em que os haverá...........................................................................1$800 

E por mais hum muinho de [Fl. 24] lotão quebrado sem aparelhos, avaluado em cento e 

vinte reis, em que o haverá......................................................................................... $120 

Fiado, e linho em rama, curado e tecido 

E por mais vinte hum arratel de linho assedado, avaluado em quatro mil e duzentos reis, 

em que o haverá.........................................................................................................4$200 

E por mais tres arrateis de estopa restela, avaluados em duzentos e quarenta reis, em que 

os haverá..................................................................................................................... $240 
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E por mais doze miadas de linha groça, e delgada, em tiras quaes são sinco delgadas, e 

as sette groças, avaluadas em tres mil oitocentos e quarenta reis, em que as 

haverá.........................................................................................................................3$840 

E por mais onze novelos de linha, avaluados em quinhentos e sessenta reis, em que os 

haverá...........................................................................................................................$560 

E por mais huma teia de estopa na tecedeira, avaluada em quatro mil reis, em que a 

haverá........................................................................................................................ 4$000 

E por mais outra dita de linho [Fl. 24v.] na tecedeira de nove rateis e linho ordinário, 

avaluada em cinco mil e quatrocentos reis, em que a haverá................................... 5$400 

E por mais ha teia de estopa de vinte e duas varas, avaluada em quatro mil e 

quatrocentos reis em que a haverá............................................................................ 4$400 

E por mais quinze miadas de linho das trinta que estão a curar, as quais haverá no valor 

de seis mil settecentos oitenta reis............................................................................ 6$780 

E por mais seis arateis de linho assedado, avaluado em seis mil digo avaluado em mil e 

quatro centos reis, em que os haverá........................................................................ 1$400 

Roupas brancas 

E por mais oito toalhas de meza de goarnição de Guimaraens novas, avaluadas em onze 

mil duzentos e oitenta reis, em que as haverá......................................................... 11$280 

E por mais humas duzias de goardanapos do mesmo, avaluadas em dous mil oitocentos 

e oitenta reis, [Fl. 25] em que as haverá................................................................... 2$880 

Roupa de cor 

E por mais dous cobertores de Damasco encarnados, avaluados em doze mil e 

oitocentos reis, em que os haverá........................................................................... 12$800 

E por mais hum reposteiro com armas ja muito velho avaluado em tres mil e seiscentos 

reis, em que os haverá............................................................................................... 3$600 

E por mais seis alcatifas de diversos tamanhos, huma delas ja rota, avaluadas em vinte e 

sette mil reis, em que as haverá.............................................................................. 27$000 

E por mais huma meza de toucador com quatro espelhos e goarniçoens douradas, 

avaluado em doze mil e oitocentos reis, em que a haverá...................................... 12$800 

E por mais huma cama grande de pau preto com sua cabeceira estofada, avaluada em 

doze mil reis, em que a haverá............................................................................... 12$000 

E por mais seis cortinas de Damasco amarelo, avaluados em vinte [Fl. 25v.] mil reis, em 

que as haverá.......................................................................................................... 20$000 

Quarto da livraria 



 253

E por mais trezentos quarenta e nove volumes com capas de porgaminho, e alguas de 

prata, avaluados em vinte e quatro mil reis, em que os haverá.............................. 24$000 

Trigo e milho 

E por mais sette alqueires de trigo, avaluados em sette mil reis em que os haverá...7$000 

E por mais vinte e dous alqueires e meio de senteio, avaluados em onze mil e 

quinhentos reis, em que os haverá.......................................................................... 11$500 

E por mais quarenta e dous alqueires de milho alvo, avaluados em vinte e hum mil reis, 

em que os haverá.................................................................................................... 21$000 

E por mais vinte e sette alqueires de milhão, avaluados em treze mil e quinhentos reis, 

em que os haverá.................................................................................................... 13$500 

...» 
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Documento n.º73 

1817, Julho, 12 

Auto de vedoria da Casa das Colunas (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Vistorias e Obras Públicas n.º 2298-98, fls. 35v-36v. 

 

 

«Auto de louvaçam 

 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e dezasette, 

aos doze dias do mez de Julho do dito anno nesta cidade do Porto, e rua dentro do Arco 

da Bandoma, ou Traz da Sé della, e cazas do supplicante o reverendo Manoel Joze da 

Cruz Azevedo, aonde eu escrivão fui vindo com o desembargador corregedor do civel 

da segunda vara Joze d’Ornellas da Fonseca Napoles e Silva, e os louvados por elle 

nomeados, Antonio Alves e Joaquim da Costa Lima mestres pedreiros, Joze da Silva 

Ribeiro, e Joze Domingues da Silva, mestres carpinteiros, todos louvados 

ajuramentados pelo senado da camara desta cidade, e neste acto por elle ministro afim 

de se proceder na louvação da mencionada propriedade, e prestarem sobre o que 

achassem sua determinação e recebido por elles o [Fl.36] o dito juramento assim 

prometteraõ cumprir. E logo vendo, e examinando os ditos louvados a referida 

propriedade e suas pertenças acháraõ, que a mesma se compoem de boas sallas, e 

diversos quartos communicados com independencia com huma boa capella, que confina 

pelo nascente com a Rua de Traz da Sé, de baixo da qual tem huma cozinha, lojas, e 

differentes commodos com seu escriptorio nos baixos: e comfinando o valor de toda a 

dita propriedade segundo o estado, em que a acháraõ, e tendo attenção ao rendimento 

annual, que por ella se podia dar, livres de reparos, e da penção, que tem de novecentos 

reis em dinheiro, e quatro galinhas avaluadas em mil e seis centos, que arbitravaõ 

liquido, a quantia de cento e sessenta e cinco mil e quinhentos reis que multiplicando 

por vinte annos faz o total de trez contos trezentos e dez mil reis, dos quaes [Fl.36v] dos 

quaes abatido o seu dominio de quatro hum, que vem a ser oitocentos e vinte e sette mil 

e quinhentos, vem a ser o valor liquido da dita caza, deduzidos todos os sobreditos 

encargos, a quantia de dous contos quatro centos oitenta e dous mil e quinhentos, em 

cujo preço avaluavão o total do dito prédio…» 
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Documento n.º 74 

1817, Setembro 

Auto de vistoria feito na Rua dos Cónegos (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Vistorias e Obras Públicas n.º 2298-98, fls. 19v-20. 

 

 

«Auto de vestoria feita na Rua de Tras da Sé 

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito sentos e dezasete aos 

[em branco] de Setembro do dito anno nesta cedade do Porto Rua de Tras da Sé onde 

forão vindos o Illustrisimo chanceler governador das justissas e prezidente da Junta das 

Obras Publicas veriadores do Illustrissimo Senado da Câmara com asistencia do 

procurador da cidade, arquiteto da mesma e os mestres das obras publicas pera efeito da 

se examinar a pertenção de alguns moradores da dita rua entre os quais herão os 

Illustrissimos Joze Augusto Pereira Leite, Gaspar Cardoso de Carvalho Fonseca e 

Sabastiam Leme Vieira de Melo para efeito de se alargar a mesma rua na frente das 

duas testadas, em que hera demaziadamente estreita, e por ese motivo defecultava a 

pasage com incomodo do publico, oferecendo-se os sobreditos a pagar a metade da 

despeza que se fizese na abaliação dos predios que se persizase cortar e se achavão 

alguns deles em estado de ruina para endependente deste projecto poderem subsestir 

sem reforma e não tendo tambem duvida em adiantarem doutra a metade do valor dos 

ditos predios até que pelo cofre da Junta se lhe podese satesfazer e cujo requerimento 

alhuir o procurador da cidade na resposta que dece e rezoins que para eso ponderou; 

[Fl.20] Examenando se com efeito nesta acta o projecto preposto se achou muito 

comveniente ao publico o alargamento da rua no sitio endificado com o corte das cazas 

do padre Manuel Joze da Cruz, e de [em branco] visto oferecerse gratuitamente, por 

conhecer a utelidade do mesmo projecto a cortar e recolher as que tambem ali pesuia o 

Illustrissimo Vicente de Melo e Neronha e se determinou pelas sobreditas rezoins o 

mesmo corte, e na forma dos suplicante, e moradores requerida …» 
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Documento n.º 75 

1817, Setembro, 13 

Auto de vistoria feito na Rua dos Cónegos (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Vistorias e Obras Públicas n.º 2298-98, fls. 20v-21. 

 

 

«Anno de nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oito centos e dezasete nesta 

cidade do Porto e Rua de Tras da Se aos treze do mês de Setembro do dito anno onde 

forão vindos o Illustrissimo chanceler governador das justissas, e presedente das Obras 

Publicas, veriadore do Illustrissimo senado com asistencia do procurador da cedade 

arqueteto, e mestre das Obras Publicas para efeito se porseder a verifiquação e exame 

do estado ruinozo em que se achavão as cazas do padre Manoel Jose da Crus sitas na 

mesma rua, e por onde tambem se acha marcado o corte para o alinhamento dela na 

forma determinada na vistoria anthecedente, e isto pela rezão de que tendo recolhido as 

suas comtiguas áquelas o Illustrissimo Bernardo de Melo Vieira da Silva e Menezes a 

fim de redeficalas, as cazas do dito padre manifestarão pelo dezemcontro das outras hua 

total ruina, pela qual requerião os moradores da rua providencia pronta pelo risco que 

cauzarão; e da mesma sorte o dito Illustrissimo Bernardo de Melo Vieira da Silva e 

Menezes, por estarem escoradas contra outras que tambem ali tem fronteiras; e pelos 

mestres das obras publicas juntos com o arqueteto depois do cumpetente exame [Fl.21] 

que fizerão, foi dito que as sobreditas cazas do padre Manuel Jose da Crus que se achão 

demulidas na parede devizoria com as cazas do Illustrissimo Bernardo de Melo, e que 

por iso descrubião o estado ruinozo em que se achavão e devião ser logo demolidas em 

toda aquela parte que incluía o alinhamento do mapa que foi aprobado para o 

alargamento da rua, sendo igualmente nescesario sigurarse o restante que fica desta caza 

velha por cauza do seu desaprumo e má construção, e que a referida demolição não 

admetia a menor demora pelo perigo que amiasava: E em comsequencia do referido, 

pela Illustrissima Junta foi detremenado se fizese logo a demolição pelo corte marcado 

para o alargamento da rua, avaliando se o que se demolia para ser satisfeito ao padre, e 

qual se rateficaria logo para a mesma demolição e corte pera desfazer a sua custa e 

assim tambem o outro proprietario das cazas marcadas para o corte na mesma rua para 

faser a demolição respectiva na forma que se achava detremenada…» 
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Documento n.º 76 

1818, Janeiro, 9 

Demolição de parte da Casa das Colunas (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Vistorias e Obras Públicas n.º 2298-98, fls. 34-34v. 

 

«A rua de Trás da Sé d’esta cidade acha-se muito melhorada em beneficio do 

publico e dos muitos edifícios de consideração nella situados pelo alargamento da 

mesma e corte d’alguns predios de menos monta arruinados, restando somente alargar 

lhe a entrada que hé estreita em demazia cortando-se para isso parte das cazas do padre 

Manoel Jozé da Crus e Azevedo na frente que faz para o Largo da Sé na extenção que 

abrangem duas janellas da mesma frente, e como para se realizar esta utilidade geral e 

beneficiar o publico sem despeza alguâ d’elle no custo d’aquella parte da caza e corte 

das duas janellas, há quem se offreça a pagar ao padre proprietário o valor das mesmas 

cazas na importância de dous contos e quatro centos mil reis em que a requerimento 

delle e pelo juizo da correição do civel forão de proximo avaluadas com habatimento 

porém para com o comprador dos seis centos mil reis em que foi ja avaliada aquella 

parte da caza que faceava para a sobreditta Rua de Trás da Sé para entrar no ditto corte 

por se achar arruinado e precizada de reedifficação que não podia ter lugar em razão do 

projecto do alargamento da rua tão necessario como util em beneficio do publico e 

habitantes da rua, pois que esses seis centos mil reis devem entrar por parte deste no 

computto do valor das cazas, dando o comprador o restante que hé de hum conto e oito 

centos mil reis, e faccultando por isso à Illustrissima Junta aquelle corte das duas 

janellas e toda a mais extenção do predio que for necessária para o preciso alargamento 

na entrada da rua sem preço algum, nem dezembolço do publico, o qual interessa tanto 

nesta [Fl.34v] nesta medida quanto hé o proveito que lhe resulta em adquirir 

gratuitamente para o uzo commum hum terreno tão necessarios não so para a entrada da 

rua, como para a servidão e logradouro publico na quelle sitio que por ser proximo à 

cathedral demanda hum espaço amplo para as differentes funçoens de concurso e 

postação da tropa que nellas concorre…» 
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Documento n.º 77 

1823, Março, 9  

Testamento de D. Ana Cláudia Barbosa de Albuquerque (transcrição parcial) 

A.H.M.P., Regimento Geral dos Testamentos, n.º 387, fls. 118v.- 119v. 

 

«Regimento do testamento com que falesceo Dona Anna Claudia de Barboza e 

Albuquerque, viuva desta cidade do Porto, e rezidente ao seu felecimento na Villa da 

Feira. 

Eu Dona Anna Claudia de Barbosa Albuquerque, viuva, de Luis Manoel de Magalhaens 

Cirne, creio em todos os Misterios que Jezus Christo revelou á sua Igreja, e como 

verdadeira catholica protesto premanecer na dita crensa, e salvar me pelos infinitos 

merecimentos do mesmo Jezus Christo, tomando para este fim por meus Advogados a 

Maria Santissima ao Anjo da minha guarda, e a todos os mais Anjos e Santos da Corte 

Cellestial. Estando em meu juizo perfeito detremino fazer meu testamento, que ordeno 

na maneira seguinte. Felescendo na cidade do Porto, será meu corpo enterrado na Igreja 

da Ordem Terceira do Carmo, de que sou irmaã, ficando a direcção do enterro á vontade 

de meu herdeiro, e testamenteiro; e declaro que não quero fausto algum. Deixo por 

minha alma quatro centas missas de esmola cento e vinte reis cada huma, duzentos pelas 

almas de meus Pais, e cincoenta pela alma do meu marido, todas ditas por huma vês, e 

da mesma esmola. Deixo á senhora Dona Roza Victoria Teixeira Leite, a morada de 

cazas mais pequena que possuo na Rua Nova [Fl. 119] d’Almada da cidade do Porto, 

para ella e seus herdeiros, em signal da gratidão pela amizade, e afecto, que me tem 

mostrado. Deixo o uzo e fructo de outra morada de cazas sitas na mesma rua, que he 

maior que a antesedente a meu primo o senhor Bernardo de Lemos de Barboza da 

Varziella, para a gozar em sua vida, e ter na cidade do Porto huma caza, em que se 

possa recolher, quando a ella vier. Por sua morte passará o uzo e fructo a meu herdeiro 

com a mesma propriedade. Deixo a minha affilhada Dona Anna filha de Francisco do 

Amaral, e sua falecida mulher Dona Maria Paula, quatro centos mil reis por huma so 

vês. Deixo a Manoel Joaquim Telles, achando-se nesta caza, e por huma so ves, no 

tempo do meu falescimento cincoenta mil reis. Deixo ás mossas Ignacia, e Anna Maria, 

quatro mil e oito centos reis a cada huma, achando-se nesta caza ao tempo da minha 

morte por huma so vês. Deixo ao reverendo parrocho, quatro mil e oito centos reis por 

huma so vês, pelos seus direitos. Instituo por meu universal herdeiro, e testamenteiro, 
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em toda a minha herança depois de satisfeitos todos os ditos encargos, a meu primo o 

senhor Francisco de Salles de Barboza e Lemos, actual corregedor desta villa, em 

attenção aos relevantes serviços serviços [sic], e obzequios, que delle hei recebido, e 

ainda espero receber, e no mesmo nomeio os prazos que possuo na vida que estiver a 

caber, ou no direito da renovação, nos que estiverem vagos; e tambem deixo, e nomeio 

ao mesmo todos os foros, censos, e todos os bens livres, que me pertencerem, ou 

houverem de pertencer, e bem assim qualquer direito, ou acção. Consedo-lhe hum anno 

para cumprimento deste meu testamento; e no caso de que elle o não possa cumprir no 

tempo indicado, nesse cazo somente, nomeio para meu segundo testamenteiro ao dito 

meu primo o senhor Bernardo de Lemos. Por ser esta a minha ultima vontade quero só 

esta despozição velha, e revogo todas as antecedentes; e por não poder escrever em 

razão da molestia que tenho no braço, e mão direito pedi a Antonio Joaquim Gomes 

Loureiro de Pinho, advogado nesta villa, que esta minha dispozição escrevesse, e a meu 

rogo assignasse; ao que satisfazendo este testamento escrevi á testadora, como me 

dictou [Fl. 119v.], e depois lho li, e por dizer estava como mo dictara a seu rogo e 

assignei, nesta Villa da Feira aos nove de Março de mil oitocentos e vinte e tres. A rogo 

da testadora por mo pedir = Antonio Joaquim Gomes Loureiro de Pinho…» 
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Documento n.º 78 
1846, Agosto, 31 

História da Casa de Vandoma 

A.M.P., H. B.co 9º n.º 31, História da Casa de Vandoma, s/f. 

 

 

«Historia da propriedade Caza Nobre da Vandoma 

 

Vandoma caixão n.º 5º 

 

Cazas da Vandoma 

 

O senhor deão João Freire Antão teve por herança de seus pais os senhores Antão 

Gonçalves e Dona Catharina Freire huma propriedade de cazas na Rua de 

Redemuinhos, hoje dos Cónegos, foreira ao Mosteiro da Vandoma, unido 

prepetuamente ao Collegio de São Lourenço dos excelentissimos jezuitas desta cidade 

que lhe fizerão renovação por escriptura de 20 de Agosto de 1698 nas notas de Antonio 

Gonçalves Mendes com foro de 260 reis com a natureza de prazo de vidas 

 

Succedeu com outra propriedade na dita rua o seo irmão mestre escolla Manoel Freire a 

quem a tinha deixado o mestre escolla Pantaleão Freire, irmão da dita sua mãi Dona 

Catharina Freire com o encargo pio de hum anniversario por sua alma pelo Cabbido da 

Sé, sobre que se fês escriptura em 15 de Março de 1653 nas notas de João Rodrigues 

Chaves sendo foreira ao Cabbido com foro de 1: 100 reis e duas galinhas e laudemio da 

4ª parte por escriptura de 20 de Setembro de 1549, feita pelo conego Miguel de 

Azevedo escrivão do mesmo Cabbido. 

 

Comprou terceira propriedade ao lecenciado Diogo de Castro Pinto, por escriptura de 12 

de Setembro de 1690 nas notas de Miguel Pereira Coutinho, foreira em vidas ao dito 

Collegio como foro de 200 reis. 

 

Comprou a quarta propriedade a José Leitão por escriptura de 25 de Junho de 1693 nas 

notas do dito tabelião foreira em vidas ao referido Cabbido com o foro de 300 reis e 

duas galinhas e laudemio da 4ª parte por prazo de 14 de Abril de 1689, nas notas de 
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Gonçalo Luiz renovado em 20 de Fevereiro de 1777, nas notas de [verso] João Jozé de 

Almeida com serro da luctuoza, que não tem os prazos antecedentes. 

 

Houve a quinta propriedade por sobrogação com o abbade da Sé Antonio do Couto pela 

penção annual de 8.500 reis por na Rua da Reboleira, que lhe deo por escriptura de 18 

de Maio de 1693, nas notas do tabelião Miguel Pereira Coutinho penção que o dito 

abbade deixou depois para missas, ao Convento de São João Novo, por escriptura de 27 

de Fevereiro de 1698 nas notas de Antonio de Paiva de Aguiar, e esta propriedade era 

foreira em vidas ao referido Collegio de São Lourenço com o foro de 1: 500 reis na 

forma de escriptura de 8 de Setembro de 1668 nas notas de Christovão de Oliveira 

 

Do terreno de todas estas sinco propriedades que se demolirão, formou o dito senhor 

deão as Cazas Nobres da Vandoma pelos annos de 1695 e 1696, mudando o registo de 

agua, que se achava no pateo de huma dellas de tempo antigo, para a nova cozinha, por 

evitar as desordens do povo, que ahia buscar. 

 

O mesmo deão no testamento com que falleceo em Dezembro de 1714 mandou vincular 

todos os seus bens, á excepção dos prazos de vidas, que nomeou em sua sobrinha, a 

senhora Dona Michaella Antonia Freire viuva do senhor Antonio de Tavora e Noronha 

Leme Sernache. A dita senhora estableceo o mesmo vinculo por escriptura de 29 de 

Setembro de 1749, nas notas de Antonio Mendes de Mattos. E como estas cazas erão 

quazi todas de prazos em vidas, não entravão no dito vinculo, e ficarão nomeadas no seo 

testamento em seo filho o deão Jeronimo de Tavora Noronha. [segundo fólio] 

 

Este deu em sobrogação pelo aljube duas moradas de cazas, que tinha em São Sebastião, 

por escriptura do 1º de Maio de 1749 nas notas do tabelião Antonio Mendes de Mattos, 

e nelle edificou hum novo quarto de bom gosto, e acomodações com que ennobreceu 

muito as mesmas cazas, e pelo seo testamento nuncupativo, instituio por seu univerçal 

herdeiro, a seo irmão o senhor Vicente de Noronha Leme Sernache, e lhe nomeou todos 

os prazos. 

 

O dito senhor Vicente de Noronha arrematou os fóros, e mais direitos dominicais dos 

tres prazos dos excelentissimos jezuitas em 1772, e ficando asim livres quazi todas, 

entrarão no inventário do mesmo senhor, e se adjudicaram na miação da excelentissima 
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senhora Dona Anna de Noronha Leme Sernache, com o abatimento do valor do prazo 

do Cabbido em vidas, que passou precipuo á dita senhora com todos os mais prazos, 

como herdeira de sua filha a excelentíssima senhora Dona Micaella de Noronha, que 

tinha sucedido a seo pai como primogenita, pelo beneficio da lei. 

 

Sendo executada a dita excelentissima senhora Dona Anna de Noronha como cabeça de 

cazal, pela senhora Dona Anna Roza de Noronha pela sua legitima paterna, nomeou á 

pinhora as mencionadas cazas, que por não haver lançador se adjudicarão a dita senhora 

Dona Anna Roza de Noronha a quem tãobem pertence o prazo de vidas, com todos os 

mais que lhe nomeou a sobredita sua mãe. [verso] 

 

A escriptura da troca do aljube pelas de São Sebastião, acha se a folha 222 do livro 

intitulado = Caza da Vandoma, e nella se declara o aljube velho com sua terra, quartos, 

enxovias, e escadas tudo muito arruinado, e que as cazas de São Sebastião rendião 

40$000 reis por anno, e erão de muito maior vallor do que o aljube, e o reverendissimo 

bispo se obrigou pagar ao deão a renda de 40$000 reis em cada hum de dois annos em 

que que se calculou podia fazer o novo aljube, e se neste tempo se não despejasse o 

aljube velho lhe pagaria o mesmo excelentissimo bispo 60$ por anno de renda, e ficou 

livre de 450 reis que do mesmo aljube se pagava de foro, e partia o mesmo aljube velho 

da parte do sul, e poente com rua, e terreiro da Sé, e norte com Viella do Aljube, e 

trazeira das cazas da Rua da Senhora do Ferro, e do nascente com a Cappella da 

Senhora da Vandoma, e cazas do deão. 

 

Todo o palacio da Caza da Vandoma hoje existente incluido o caza que foi aljube foi 

descripto no inventario a que se procedeo por fallecimento do illustrissimo senhor 

Vicente Vicente de Noronha Leme Sernache vizavô da actual excelentissima senhora 

Dona Antonia de Noronha Guedes Carneiro de Carvalho Leme Sernache em differentes 

itens, e a folha 163 v. do mesmo inventario se acha o item seguinte  

N.º 7 

Mais humas cazas que forão aljube velho sitas defronte do chafariz da Sé que houve por 

escriptura de troca o reverendo deão Jeronimo de Tavora Noronha dando á 

Excelentissima [terceiro fólio] Mitra desta cidade, e bispado directa senhoria das cazas 

do dito aljube velho, humas cazas sitas na Rua do Terreiro de São Sebastião, aonde se 

fês novo aljube, e foi feita a escriptura desta troca por Antonio Mendes e Matos tabelião 
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desta cidade no 1º de Maio de 1749 annos, e o seo vallor acha-se incluido no das cazas 

nobres na quantia de 6:590$000 reis de que se abaterão 800$000 reis do valor do prazo 

de que he directo senhorio o Cabbido como se mostra a folha 1017 do mesmo inventario 

ficando liquido 5:790$000 reis, cujo palacio se deo pela raiz a viuva a excelentissima 

senhora Dona Antonia de Noronha, tendo a darem torna á excelentissima senhora Dona 

Anna de Noronha em dinheiro 980:637 reis como se declara a folha 715 e a folha 1132 

do mesmo inventario. 

Para miação da viuva..........................................................................................4:809$363 

Vallor do prazo para Dona Anna Roza..................................................................800$000 

Torna que a viuva tinha a dar á dita.......................................................................980$637 

                                                                                                                            6:590$000 

Tendo o Salter, e a excelentissima senhora Dona Anna Roza sua molher tranzigido com 

sua mãe e sogra a pagarem das tornas que a dita sua mãi lhe devia, e foro por lhe ter 

doado o prazo, passarão a reclamar aquella trazação, e offerecerão em juizo o formal de 

partilhas, e a fizerão requerer para pagar 3:603:324 reis ou nomear bens á pinhora, e 

com effeito nomeou as cazas de sua rezidencia sitas ao Arco da Vandoma, menos a 

parte do prazo que nella se acha de que he directo senhorio o Cabbido, e nella se fêz a 

pinhora, que abaixo vai copiada fielmente. [verso] 

 

Pinhora a folha 80v. da sentença de adjudicação da Caza da Vandoma, a excelentissima 

senhora Dona Anna Roza = caixão n.º 5º com a inscripção = Vandoma 

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de 1790 annos, aos 11 dias do mez 

de Novembro no dito anno nesta cidade do Porto, e Cazas de Vandoma em que vive a 

illustrissima Dona Anna de Noronha Leme Sernache, aonde eu escrivão vim e o 

meirinho da Rellação Joaquim Pinto de Miranda, a requerimento de parte; e logo por 

elle dito meirinho foi feita pinhora filhada, e real aprehenção en huma morada de cazas 

nobres em que vive a sobredita ao Arco da Vandoma á excepção da entrada principal 

cavalariça, e sallas superiores, que pertencem a hum prazo foreiro em vidas ao Cabbido 

e ja nomeado o qual confronta de nascente com cazas de Rodrigo de Souza, do sul com 

a Rua dos Conegos, ou Redemoinhos, do poente com o dito prazo en vidas, do norte 

com a Viella de Santa Clara, e se estende a esta dita propriedade pelo Arco da Vandoma 

todo o sitio que foi carcere velho athé o largo da Sé por onde ten outra entrada, e a 

mesma propriedade de dizima a Deos, e só tem incluida huma morada na Rua de 

Redemoinhos, athé a Viella de Santa Clara foreira em fatiozim ao dito Cabbido a quem 
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paga o foro de 1:100 reis e 4 galinhas, e laudemio de 4 hum, e tem igualmente a 

obrigação de hum anniversario que fez o mesmo Cabbido, o qual importa em 4:800 reis 

cada anno (foi abolido pelo Salter) e houve elle meirinho esta pinhora, e real aprehensão 

por concluida de que ficou por depozitario Serafim Vieira Gomes morador na Rua do 

Bom Jardim desta cidade, de que se obrigou a dar conta quando por este juizo lhe for 

mandado de baixo da penna de fiel depozitario de que dou fé, e fez este auto que elle 

assinou, e o dito meirinho, e eu Manoel Caetano Alves de Souza o escrevi, e assignei = 

Serafim Vieira Gomes. [quarto fólio] A folha 82 da dita sentença se acha a louvação que 

em summa se transcreve. 

As cazas são dizimas a Deos podem render livres da edificação = .1.60:000 = por 20 

annos ...................................................................................................................3:200:000 

A outra parte das cazas encravada nas acima podem render livres de concertos cada 

anno = 55:000 = e abatendo o foro de 4 galinhas, e 1:100 reis em dinheiro, e 4:800reis 

do anniversario a que estão obrigados ( já declarou abatido o anniversario ) fica o 

liquido rendimento em 48:300 reis; e por 20 annos 960:000 reis e abatido o dominio de 

4 hum vallem .........................................................................................................724:500 

                                                                                                                             3:924:500 

Estiverão atenção ao incravamento de outro prazo comprehendido nas mesmas cazas, ao 

seu rendimento, ao sitio, e prejuizo que podem ter se se cortar aquella parte das cazas 

que fica em cima da rua, e ao estado em que se achavão. 

 

A folha 85 da mesma carta de adjudicação se acha a petição, e termo que abaixo se 

transcreve do verbo a de verbum. [verso] 

 

Diz Dona Anna de Noronha Leme Sernache que na execução que faz seo genro João 

Antonio Salter de Mendonça pelo formal de partilhas de sua molher nomeou ella 

supplicante as cazas nobres de sua residencia com execlusão da parte que he foreira em 

vidas ao Cabbido da Sé por ter feito anteriormente nomeação della com traslação de 

todo o direito e posse : no auto da pinhora se declarou que o dito prazo comprehendia a 

entrada principal, cavalariça, e sallas superiores, e como he certo que supposto o 

sobredicto prazo cemprehendia a dita entrada, e toda a frontaria de alto a baixo da parte 

do poente, rua, e chafariz da Sé, com tudo pela sua medição apenas occupe parte da dita 

cavalariça, e das sallas que lhe ficão superiores huma sobre a outra, e não toda a sua 

extenção tudo com seis varas e meia de comprido, e tres de largo, e tem além disto hum 
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vão ou espaço de oito varas de comprido com huma de largo, e vai intestar no sino da 

Cappella da Senhora da Vandoma com frente para a Viella de Santa Clara, cortando de 

alto a baixo, e communicação das das outras sallas para a dita cappella, e quarto das 

cazas em que foi carcere =  Pede a Vossa Senhoria seja servido mandar tomar termo da 

dita declaração para ficar emendada com elle a equivocação da dita pinhora; e receberá 

mercê. 

 

A folha 85v. se acha o despacho que mandou tornar o termo, e o mesmo termo, e pelos 

executantes foi requerido nova louvação para se acrescentar, ou diminuir o seo vallor á 

vista da sobredita declaração, e procedendo-se a ella não houve acrescimo, nem 

deminuição alguma no dito vallor das cazas pinhoradas, antes os mesmos louvados á 

vista da dita declaração confirmarão a primeira avaliação que tinhão feito, e retro hia 

copiada, e por isso a requerimento dos mesmos executantes se mandou correr os 

pregões do estilo, [quinto fólio] e seguidos os mais termos se labrou termo da judicação 

aos executantes que pagarão a respectiva siza, alcançarão authoridade do Cabbido, e 

tomarão posse. 

 

Por fallecimento da excelentissima senhora Dona Anna Roza de Noronha Leme 

Sernache se procedeo a inventario que teve principio a 27 de Agosto de 1814, em que 

foi cabeça de cazal João Antonio Salter de Mendonça marido da fallecida, e herdeiros a 

excelentissima senhora Dona Maria Anna de Noronha Leme Sernache, e o illustrissimo 

senhor Vicente de Noronha Mello Lemos Sernache, este sobrinho, e aquella irmã da 

fallecida, e no mesmo inventario se acha descripta a Caza da Vandoma na forma 

seguinte 

 

Primeiramente as Cazas da Vandoma adjudicadas a sua molher á conta da ligitima 

paterna a excepção da parte que he foreira em vidas ao Cabbido da Sé desta cidade com 

o foro de 300 reis e duas galinhas, e laudemio a 4ª parte por que ficou pertencendo pela 

nomeação de sua mãi e depois no inventariante, sendo livre o resto dellas menos huma 

pequena parte foreira em fatiozim ao dito Cabbido com o foro de 1:100 reis e quatro 

galinhas, além do encargo de hum anniversario na dita Sé, que o inventariante fêz 

abolir. E como a parte foreira em vidas se não pode separar das mesmas cazas, de que se 

deve considerar como benfeitoria, e o inventariante não tem duvida ser indamnizado do 

seu justo vallor, e foi avaliada a mesma propriedade em 5:724:000 reis. [verso] 
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A folha 42 do mesmo inventario se mostra a determinação dos louvados, e della consta 

que as cazas podião render annualmente 400:000 reis livres de reparos, e desta quantia 

abatendo o foro em vidas de 300 reis e 2 galinhas que pertence á frente, e entrada da 

mesma caza, e mais de outro foro de 1:100 reis e 4 galinhas de huma pequena parte ao 

illustrissimo Cabbido, cuja penção toda importa 3:800 reis abatidos no rendimento 

acima fica liquido em 396:200 reis, e estes por 2 annos fáz o total de 7:924:000 reis e 

desta quantia abatendo o dominio de vallor de 800:000 reis ficão livres ...........7:724:000 

De que pertence á caza que foi aljube velho dizimo a Deos ................1:200:000 

E pertence ao prazo de vidas livre do seo dominio de 4 hum ..................800:000 

Valle o resto da dita morada de cazas....................................................5:724:000 

                                                                                                               7:724:000 

 

Ambos os herdeiros fizerão termo de abstenção de herança a beneficio de inventario, e 

ambos approvarão as declarações feitas pelo inventariante, e unanimemente se 

concordarão para que as Cazas de Vandoma menos a parte que foi aljube se adjudicasse 

ao illustrissimo senhor Vicente de Noronha, e que o inventariante fosse indemnizado do 

vallor liquido do prazo em vidas que nellas tinha por outros bens de herança. 

 

E que a parte que foi aljube se adjudicasse á excelentissima senhora Dona Anna de 

Noronha Leme Sernache com a clauzula de se reunir por sua morte ás mesmas Cazas de 

Vandoma, pagando o dito illustrissimo senhor Vicente de Noronha á herança da mesma 

senhora o preço da adjudicação que he o 1:200$000 reis acima. [sexto fólio] 

 

No inventario a folha 7 se acha a entrega feita a Illustrissima Senhora Vicente de 

Noronha, e aqui se transcreve parte della para melhor se esclarecer o que deixa dito.  

Mais haverão, por que lhes vão encabeçadas, conforme determinado no despacho de 

provimento, e em conformidade do termo folhas setenta verso as Cazas da Vandoma 

que forão adjudicadas a sua tia Dona Ana Roza de Noronha em conta da legítima 

paterna, á excepção da parte foreira em vidas ao Cabbido da Sé desta cidade, com o foro 

de trezentos reis e duas galinhas, e de laudémio a 4ª parte, porque lhe ficou pertencendo 

pela nomeação de sua Mãi, e depois ao preclarissimo inventariante João Salter de 

Mendonça sendo livre o resto dellas, menos huma pequena parte foreira em fatiozim ao 

dito Cabbido, com foro de 1.100 reis, e quatro galinhas, além do encargo de hum 

aniversário na dita Sé, que o mesmo preclarissimo inventariante fez aboliram e por que 
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a parte foreira em vidas se não podesse separar das ditas cazas, de que se considerão 

benfeitorias; houverão entre os preclarissimos representantes, e figurantes neste 

inventario, a êsse respeito, as clauzulas dos termos fólio 48v., e o dito fólio 10v., na 

forma dos quaes, e como fica expendido nesta entrega, e nas mais, fica encabeçada a 

sobredita propriedade a elle illustrissimo Vicente de Noronha, com adjudicação 

vitalícia, e condecional das cazas que forão Aljube á excelentissima Dona Maria Anna 

de Noronha – Foi ao todo avaliado pelos louvados em sete contos sete centos e vinte e 

quatro mil reis, destes imputará elle cohirdeiro a quantia de sinco contos novecentos e 

oitenta e tres mil novecentos e sincoenta e nove reis, para prehencher a sua aformatação; 

e do resto dará á mesma excelentíssima Dona Anna de Noronha quinhentos quarenta 

mil e quarenta e hum reis; sendo os hum conto e duzentos mil reis, que ultimamente 

completão aquelle todo vallor imputados na herança da mesma senhora, que lhe 

pertenceo por este inventario [verso] como vallor que he da caza que foi Aljube e faz 

parte desta propriedade, e que se lhe adjudicou, segundo o exposto. 

Impute ……………………………………………………………...…………..5:983:959 

Lamego 31 de Agosto de 1846 

João Pinheiro de Vitervo» 
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Documento n.º 79 

1855, Julho, 9 

Orçamentos referentes à demolição do Arco de Vandoma e de parte da Casa de 

Vandoma, e reparação desta última.  

A.H.M.P., Documentos Originais, n.º 5751, ano de 1855 n.º 8, s/f 

 

 

«N.º 8 - Louvação das despezas a fazer para se demolir o Arco, e Capella da Vandoma 

pertencente ao Illustrissimo e Excelentissimo Senhor Antonio Perfeito Pereira Pinto 

Ozorio e sua Senhora, por conta da Excelentissima Camara 

Transferencia do altar, retabulo, imagem da Nossa Senhora da Vandoma em pedra a 

qual será de altura nove palmos, para o segundo andar da caza da Vandoma......120$000 

Demolição dos arcos, e abobeda em que pouza a dita capella..................................4$000 

Reparos nas paredes das cazas pela dita demolição................................................50$000 

Despeza provavel com o corte da caza da Vandoma quando a Excelentissima Camara o 

queira fazer para alinhar a continuação da Rua Chãa pela linha do nascente  

Corte em toda a frente a saber: 

Apear a actual frente, removendo de entulhos levantar a nova frente conforme o actual 

prospecto nela existente, peças novas de esquadria, tanto de pedra como de madeira, 

grades de ferro, ferragens percizas, trolha, pintor, e vidros, e mais reparos percizos 

cauzados pelo dito corte.....................................................................................1:400$000 

E sendo só o corte da dita caza principiando do lado norte para o sul até ao centro aonde 

actualmente esta uma pilastra.............................................................................1:000$000 

Porto 

[Verso]  

Porto 9 de Julho de 1855 

Manuel Francisco dos Santos 

Antonio Lopes Ferreira 

Joaquim da Costa Primo Júnior 

[Folha seguinte] 

Excelentissimo Senhor 

Vallor da obra de pedraria do Excelentissimo Senhor Antonio Perfeito, na sua caza da 

Sé 
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Por duas janellas que se fizerão de pedra lavrada, a 6000.........................................12000 

Por duas braças de parede de proprienho e – 28 palmos a 3000.................................6840 

                                                                                                                                  18:840 

O vallor da obra de carpinteiro em tapamento em frente da Rua, e suas janellas, tudo 

isto no vallor de ........................................................................................................24000 

Reforma de armação....................................................................................................9600 

33600 

Porto 15 de Dezembro de 1855 

Antonio Lopes Ferreira  

Manoel Ferreira Neves 

[Folha seguinte] 

Louvação do Arco da Vandoma que tem de ser demolido pertencente ao Excelentissimo 

Senhor Antonio Perfeito Pereira Pinto Ozorio 

Achamos poder valer por uma só vez attendendo á sua antiguidade segundo estado em 

que se acha ............................................................................................................600$000 

Ficando pertencendo á Excelentissima Camara todos os materiais dos referidos arcos  

Porto 11 de Julho de 1855 

Manoel Francisco dos Santos 

Antonio Lopes Ferreira 

[Folha seguinte] 

Excelentissima Camara 

A obra que ha a faser-se de carpinteiro na Casa do Excelentissimo Prefeito (sic), bem a 

ser solhos (sic), tectos, quatro portaes, janellas, e caixilhos, e reparos na escada, toda 

esta obra poderá custar livre de pintura, e vidros a quantia de ................................70:000 

Porto 14 de Julho de 1856 

Manoel Ferreira Neves, carpinteiro 

[Folha seguinte] 

Orçamento que fis para a controsõn [sic] da obra de trolha i [sic] fazendas nas cazas do 

Illustrissimo Senhor Perfeito no Largo da Sé preciza se de 50:000 mil reis metal 

Porto 12 de Agosto de 1856 

Thome Alvarez Rodriguez de Oliveira» 
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Documento n.º 80 

1855, Agosto, 16 

Escritura efectuada entre a Câmara e António Perfeito Pereira Pinto Osório, e D. 

Antónia de Noronha Guedes Cardoso de Carvalho Leme Cernache, sobre a demolição 

do Arco de Vandoma e parte da Casa de Vandoma (transcrição parcial; o documento foi 

trasladado em parte por BASTO, Artur de Magalhães – Sumário de antiguidades da mui 

nobre cidade do Porto recopiladas de velhas escrituras para recreação dos curiosos. 

Porto: Livraria Progredior, 1963, p. 69-71).  

A.H.M.P., Nota Própria, L.º 50, n.º 5150, fls. 42v.-44. 

 

«Escritura de transação estipulada entre a Excellentissima Camara Municipal desta 

cidade, e Antonio Perfeito Pereira Pinto Osorio e sua espoza Dona Antonia de Noronha 

Guedes Cardozo de Carvalho Leme Cernache desta mesma cidade. 

Saibão os que esta escriptura virem que sendo o anno do Nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Christo de mil octocentos cinquenta e cinco aos desasseis dias do mez de 

Agosto nesta cidade do Porto e Paços do Concelho della, aonde se achavão de huma 

parte o Excellentissimo Presidente e mais vereadores da Excellentissima Camara 

Municipal desta cidade abaixo assignados, e da outra Antonio Perfeito Pereira Pinto 

Osorio per si, e como procurador bastante de sua espoza e Excellentissima Senhora 

Dona Antonia de Noronha Guedes Cardozo de Carvalho Leme Cernache, como fez vêr 

pela procuração que neste acto apresentou e ao diante vai copiada, pessoas reconhecidas 

pelas proprias de mim escrivão e das testemunhas deste instrumento de que dou fé; ahi 

pela Excellentissima Camara outorgante foi dito que desejando effectuar a demolição da 

Capella e Arco denominado da Vandoma, bem como o corte das propriedades a elle 

contiguas para alargar e tornar mais [Fl. 43] espaçoza a Calçada da que segue da Rua 

Cham para o Largo da Sé Cathedral facilitando o transito publico que no estado em que 

se acha pela existencia da referida capella e arco se torna difficil e perigoso, 

conseguindo-se tambem com a dita demolição o evitar de hum foco de immundicies, e 

coito de immoralidades a que o mesmo arco servia de escondrijo, bem assim 

conseguindo o desafrontar em parte o edificio da Igreja da Sé Cathedral abafado com 

edificacoens pela maior parte mesquinhas; e achando-se ella outorgante devidamente 

authorizada a levar a effeito a demolição da mesma mencionada Capella e Arco da 

Vandoma em virtude da faculdade que lhe fora concedida em decreto de vinte e quatro 

de Dezembro de mil oitocentos cinquenta e dous, que a autorizara a contrahir hum 
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emprestimo para emprehender e realizar algumas obras de reconhecida vantagem 

publica, entre as quaes era relacionada a expropriação e demolição do referido arco, 

sobre que se achava a Capella da Senhora da Vandoma, pertencente aos segundos 

outorgantes, como parte integrante do seu predio a elle contiguo, e estando tambem 

competentemente authorizada pelo Tribunal do Conselho do Distrito para ser demolido 

o dito arco e capella, se havia ajustado e contractado com os segundos outorgantes em 

fazer demolir a dita capella situada sobre o referido arco, sendo este tambem demolido, 

para o que havião accordado nas seguintes bazes, que tinhão sido approvadas pelo 

Conselho de Districto. Primeira: Que a Camara será obrigada a mandar reparar e 

consertar immediatamente á demolição do Arco da Vandoma todos os prejuizos que 

com a demolição causar aos proprietarios nas suas duas propriedades tanto da parte do 

nascente como do lado do poente do dito arco, sendo as obras que se fizerem em 

resultado da mesma demolicao bem feitas e seguras. Segundo: Que a Camara será 

obrigada a mandar transferir o altar e a imagem da Senhora da Vandoma para huma sala 

ou local decente que lhe fôr designado pelos proprietarios da Caza da Vandoma. 

Terceira: Que quando a Camara tente actualmente ou projecte de futuro algum corte 

para o aluinhamento da Rua Cham na Caza nobre da Vandoma do lado nascente do 

arco, os proprietarios da mesma caza se obrigão a ceder parte da mesma caza que fôr 

necessario demolir-se para a utilidade publica, e ficará a Camara sujeita a mandar desde 

logo construir huma parede [Fl. 43v.] nova na parte demolida da dita sua propriedade 

com todas as portas e janellas, caixilhos e vidraças segundo o risco da dita caza, tudo 

bem feito, e a reparar-lhe quaesquer prejuizos á custa do municipio. Quarta: Que em 

remuneração da demolição do arco e corte das cazas assima referidas será a 

Excellentissima Camara obrigada a dar aos mencionados proprietarios huma penna de 

agoa para a sua caza da Rua do Sol, fornecida do aqueducto que ali proximo passa, 

sendo com tudo á custa delles proprietarios a condução e encanamento da dita penna de 

agoa do aqueducto para a referida sua caza. Quinta: Que se por acaso o encanamento 

que conduz a agoa para o Paço Episcopal continuar a presistir como até agora 

atravessando a Casa da Vandoma, pertencendo a elles ditos proprietarios será a 

Excellentissima Camara obrigada a dar huma penna de agoa para a mesma caza em 

compensação do ónus da servidão a que fica sujeita a caza, e cuja penna de agoa até 

hoje lhe era fornecida do dito encanamento; se porem o aqueducto fôr mudado e venha 

a cessar a dita servidão, nesta caso nenhuma obrigação terá a Camara para fornecer a 

ditta penna de agoa, de que fica livremente exonerada.= Accordão = Acordão em 
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Conselho do Destricto que vistas as bazes do contracto que a Excellentissima Camara 

ajustára com Antonio Perfeito Pereira Pinto Ozorio e sua mulher approvadas na sessão 

camararia de cinco de Julho de mil oitocentos e cincoenta e cinco, concedem a 

authorização para se levar a effeito, o mesmo contracto sob as sitas cazas constantes da 

prezente copia da acta da vereação, com a declaração porem de que antes de ter 

execução o corte ou alinhamento a que se refere a terceira faze do contracto serão 

preleminarmente submetidas á approvação deste tribunal as plantas e orçamentos 

respectivos para as competentes obras. Porto em sessão de nove de Agosto de mil 

oitocentos cinquenta e cinco. O governador civil Barão de Vallado, Guilherme Augusto 

de Sousa, Antonio Ribeiro da Costa, Joze Pinto Soares = E pelos seguintes outorgantes 

Antonio Perfeito Pereira Pinto Ozorio per si como procurador da sua espoza Dona 

Antonia de Noronha Guedes Cardozo de Carvalho Leme Cernache foi declarado que era 

verdade terem accordado com a Excellentissima Camara outorgante nas bazes do 

contracto supra trans[Fl. 44]criptas, e que em conformidade do mesmo accordo per si e 

como procurador de sua espoza e por força dos poderes da sua procuração ractificava de 

novo se tanto era precizo o estipulado nas mesmas bazes, que se obrigava a cumprir, 

cedendo e traspassando na Ezcellentissima Camara todo o directo, dominio e posse que 

elles segundos outorgantes per si e seus antepassados tinhão na Capella denominada de 

Vandoma, e fazião esta cedência livre para a Excellentissima Camara outorgante, afim 

de que possa faze-lo demolir quando lhe convenha, tudo nos termos das mesmas bazes, 

e que quando as mais nellas estipulado se obrigava per si e sua espoza a manter e 

guardar a todo o tempo e que nellas se acha expressado, e que diga respeito ás 

obrigações, a que elles segundos outorgantes ficão sujeitos sem direito a mais alguma 

exigencia ou remuneração futura alem do que fôra contractado nas ditas bazes, que se 

comprometeão a manter e observar em todo e qualquer tempo per si e seus herdeiros. E 

pela Excellentissima Camara foi dito que pela sua parte se obrigava a observar todas as 

clausulas e condições que se estepularão nas ditas bazes e que lhe dezião respeito para 

todo o tempo cumprir as obrigaçoens que dellas lhe provinhão tanto no que respeitava a 

demolição da capella e arco como no que respeitava a projectos futuros nellas 

mencionados acceitando a cedencia que lhe fazião os segundos outorgantes da referida 

capella, livre para ella Excellentissima Camara, mediante arrematação que se havia 

accordado…» 
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Documento n.º 81 

1871, Julho, 20 

Pedido de licenciamento para a construção de uma cocheira no terreno de Manuel 

Cardoso Corte-Real (Manuel Luís Real faz referência a este documento em: Escavações 

arqueológicas no morro da Sé. Sep. do Boletim Cultural. Porto: Câmara Municipal do 

Porto. 2ª Série, Vol. 3/4, (1985/86), p. 16). 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º XLV, fl. 29 

 

«Excelentissima Camara 

Diz Manuel Cardoso Corte Real, desta cidade que em um terreno cito na Rua de Tras da 

Sé, pertende mandar edificar uma cocheira e com pórtico de entrada no jardim com 

forme a planta junta mas e como o não pode fazer sem approvação e licenca, por isso 

 

Pede a Vossa Excelência que aprovada 

a planta se lhe conceda a 

a licença pedida 

Espera Real Mercê 

Porto 20 de Julho de 1871 

Como Procurador 

Joaquim de Souza Telles» 
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Documento n.º 82 

1871, Julho, 27 

A provação do pedido de licenciamento para a construção de uma cocheira no terreno 

de Manuel Cardoso Corte-Real (Manuel Luís Real faz referência a este documento em: 

Escavações arqueológicas no morro da Sé. Sep. do Boletim Cultural. Porto: Câmara 

Municipal do Porto. 2ª Série, Vol. 3/4, (1985/86), p. 16). 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º XLV, fl. 30 

 

«A planta que o requerente Manuel Cardozo Corte Real desta cidade remette á 

approvação de Vossa Excelência parece regular o prospecto de uma cocheira e um 

portão de entrada, em terreno que possue na Rua de Trás da Sé, está nos termos de ser 

approvado sugeitando-se o mesmo requerente ao disposto nos Accordãos Municipaes 

em vigor, ao alinhamento que lhe for designado, e ao deposito de quatorze mil e quatro 

centos reis. Porto 27 de Julho de 1871 

Gustavo Adolfo Goçalves e Souza 

Joze Luis Nogueira Pedro de Oliveira» 
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Documento n.º 83 

1877, Setembro, 13 

Pedido de licenciamento para a construção de duas casas de D. Maria Teresa Leme 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXVI, fl. 200 

 

 

«Excelentissima Camara 

Diz D. Maria Theresa Leme que na Rua de Traz da Sé vai mandar edificar duas 

moradas de cazas que confrontarão para a Viella dos Cónegos, na conformidade dos 

alçados que submette á approvação de Vossa Excelência e em caso affirmativo solicita 

lhe seja consedida a licença do estylo a fim de poder effectuar a indicada obra 

Pela requerente  

Manoel Nunes da Silva                                                                 Espera Real Merce» 
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Documento n.º 84 

1877, Setembro, 20 

Aprovação do projecto da casa de D. Maria Teresa Leme 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXVI, fl. 201 

 

 

«Excelentissima Camara 

D. Maria Theresa Leme, solicita licença para mandar edificar duas moradas de casas 

de dous andares na Rua de Traz da Sé, e com poente tambem para a Viella dos 

Conegos, conforme os alçados juntos; os quaes estará nos termos de ser approvados, 

sugeitando-se, comtudo a mesma requerente ao alinhamento eu lhe fôr indicado, no 

disposto nos accordãos municipais em vigor e ao deposito de trinta e seis mil reis  

Porto e Paços do Concelho 20 de Setembro de 1877 

Agnello José Moreira 

Joze Luis Nogueira» 
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Documento n.º 85 

1877, Dezembro, 22 

Casa de Vandoma: expropriação feita a Lourenço da Silva Pereira de Magalhães 

A.H.M.P., Expropriações n.º 56, fls. 32v.-33 

 

«Escriptura de compra ou expropriação por utilidade publica, que a Excellentissima 

Camara Municipal d’esta cidade faz a Lourenço da Silva Pereira de Magalhâes, e 

mulher do mesmo. 

Saibam a que esta escriptura virem que sendo no anno do nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e setenta a sete aos vinte e dois dias do mez de 

Dezembro nesta cidade do Porto Paços do Conselho, onde se achavam de huma parte o 

Excellentissimo Francisco Pinto Bessa na qualidade de presidente e representante da 

Excelentissima Camara na conformidade da lei, e da outra o Illustrissimo Lourenço da 

Silva Pereira de Magalhães e mulher Dona Silvina Augusta Pinheiro de Magalhães 

d’esta mesma cidade pessoas reconhecidas pelas proprias de mim escrivão e das 

testemunhas abaixo assignadas de que dou fé: ahi pelo Excellentissimo Presidente da 

Excellentissima Camara Municipal outhorgante foi dito que, em conformidade da planta 

approvada pela Camara em quinze de Novembro de mil oitocentos e setenta e sete e 

pelo Conselho de Districto em doze de Dezembro do mesmo anno, contractara a 

Excelentissima Camara devidamente auctorisada por accordão do Conselho de Districto 

de doze de Dezembro de mil oitocentos e setenta, e sete, a expropriação total da 

propriedade pertencente aos segundos outhorgantes Lourenço da Silva Pereira de 

Magalhães e mulher Dona Silvina Augusta Pinheiro de Magalhães, sito no Largo da Sé 

numero um e para a Rua de Traz da Sé com o mesmo numero um pela quantia de 

quatrocentos quatrocentos [sic] e sessenta e quatro mil reis, valor total da propriedade, e 

mais a quantia de um conto duzentos e trinta e cinco mil cento e cinco reis, importancia 

de despeza de laudemio ao Cabido, contribuição de registro, arrematação e registro na 

conservatoria [Fl.33] respectiva, prefazendo a quantia de cinco contos seiscentos e 

noventa e nove mil cento e cinco reis, com a qual se haviam conformado os ditos 

segundos outhorgantes, e por isso vinha hoje elle Excellentissimo Presidente realizar 

por escriptura a dita expropriação e logo aprezentou sobre uma meza um mandado sobre 

o thesoureiro do Conselho pela sobredita quantia de cinco contos seiscentos e noventa e 

nove mil cento e cinco reis, do qual mandado os segundos outhorgantes Lourenço da 
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Silva Pereira de Magalhães e mulher tomaram conta e em si o receberam de que dou fé, 

e disseram que era verdade o que acabara d’expor o Excellentissimo Presidente e que 

pelo facto de terem recebido o mandado, não só davam á Excelentissima Camara paga e 

quitação da mencionada quantia de cinco contos seiscentos e noventa e nove mil cento e 

cinco reis, preço da indemnização, da referida expropriação, e despezas já mencionadas, 

mas tambem transferiam para a mesma Excellentissima Camara o dominio e posse que 

tinham da dita propriedade, da qual eram senhores e possuidores por carta de 

arrematação de sete de Agosto de mil oitocentos e setenta e sete. Declaro que o imposto 

do sello d’esta escriptura e da quitação foram pagos por meio de estampilhas no valor 

de mil e setecentos reis e vão no fim coladas e por mim inutilizadas na conformidade da 

lei. Assim o disseram outhorgaram e aceitaram de parte a parte na minha presença e das 

testemunhas Belizario Pereira Leite e Arthur Duarte Souza Reis, empregados nesta 

municipalidade os quaes todos vão assignar depois de lhes ter sido lida por mim 

Antonio Augusto Alves de Souza escrivão e tabellião da Excellentissima Camara, que a 

subscrevi e assignei. 

 

Francisco Pinto Bessa presidente 

Lourenço da Silva Pereira Magalhães  

Silvina Augusta Pinheiro de Magalhães  

Belizario Pereira Leite 

Arthur Duarte Souza Reis 

Antonio Augusto Alves de Souza escrivão». 
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Documento n.º 86 

1880, Outubro, 21 

Pedido de licenciamento para a reconstrução das casas do beneficiado José da Costa 

Correia de Almeida 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXVI, fl. 38 

 

 

«Excelentissima Camara Municipal 

Diz o beneficiado padre Jozé da Costa Correa d’Almeida, que o supplicante é senhor 

do predeo n.º29 da Rua de Trás da Sé, e pretende mandar lhe reconstruir o seu 

prospecto, desde o travejamento do 1º andar para cima, dando-lhe o caracter que mostra 

o alçado junto na parte que vai banhado com tinta amarella e para assim o poder fazer 

pretende que Vossa Excelência lhe approve fazer o dito alçado, e lhe conceda a preciza 

licença para esta obra 

Pede a Vossa Excelência se digne deferir ao supplicante 

Porto 21 d’Outubro 1880 

O Beneficiado Padre Joze da Costa Correia de Almeida» 
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Documento n.º 87 

1880, Outubro, 23 

Aprovação do projecto das casas do beneficiado José da Costa Correia de Almeida 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXVI, fl.40 

 

 

«Excelentissima Camara 

O beneficiado padre Joze da Costa Correa d’Almeida pede licença para construir na 

Rua de Trás da Sé n.º 29 um predio de casas com a fachada correspondente ao alçado, 

que em duplicado offerece á apreciação de Vossa Excelencia. 

Sobre esta pretensão ha a capôr o seguinte: 

O alçado está em condições de ser approvado em consequência da sua nitidez, e da 

elegante e bella apparencia que a fachada do predio apresentará depois de construído. 

O requerente está pois no caso de ser attendido obrigando-se aos alinhamentos, e 

nível das soleiras, que lhe forem indicadas, ao cumprimento das antigas posturas, e 

accordãos municipaes sobre edificações, e a depositar no cofre do município para 

garantia da remoção dos entulhos a quantia de reis quarenta mil reis 

Porto e Paços do Conselho 23 de Outubro de 1880 

José Luis Nogueira» 
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Documento n.º 88 

1880, Outubro, 30 

Pedido de licenciamento para a reconstrução das casas do beneficiado José da Costa 

Correia de Almeida 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXVI, fl.148 

 

 

«Excelentissima Camara Municipal  

Diz o beneficiado da Sé, d’esta cidade padre José da Costa Correa d’Almeida, que 

Vossa Excelência acaba de lhe approvar um alçado para reforma e addicionamento ao 

projecto das suas cazas da Rua de Traz da Sé, porem ao supplicante convem mais 

substituir esse alçado pelo facto que de novo submette á approvação de Vossa 

Excelência e por tanto,  

Pede a Vossa Excelência se digne approvar-lh’o tendo-se em vista o deposito já 

feito, na importancia de 40$000 reis 

Porto 30 d’Outubro de 1880 

O Senhor Beneficiado Joze da Costa Correia de Almeida 

Espera Real Merce» 
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Documento n.º 89 

1883, Março, 4 

Pedido de licenciamento da reconstrução da casa da viscondessa de Negrelos 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXXVI, fl. 323. 

 

 

«Excelentissima Camara 

Diz a viscondessa de Negrellos, que pretende edificar na Avenida da Ponte D. Luiz 

1º (Avenida Superior), um predio de cazas como se depreende dos alçados juntos; e 

como não pode fazer esta edificação sem possuir licença de Vossa Excelência 

Pede a Vossa Excelência se digne conceder-lhe 

Porto 4 de Março de 1883» 
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Documento n.º 90 

1883, Março, 21 

Aprovação do projecto da casa da viscondessa de Negrelos 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXXVI, fl. 325. 

 

 

«Excelentissima Camara 

O alçado que a Excelentíssima Viscondessa de Negrelos submete á approvação de 

Vossa Excelência para a reconstrução de sua caza que foi cortada para a abertura da 

Avenida Superior da Ponte D. Luiz 1º está no cazo de ser approvado no que respeita ao 

projecto da fachada, competindo ao Director das obras da referira ponte, por parte do 

Governo, determinar o alinhamento e nível das soleiras a que a requerente deve sujeitar 

esta edificação.  

A mesma requerente deve sujeitar-se ao disposto nas Posturas Municipais e 

depositar no coffre do Municipio a quantia de 36.000 reis 

Porto e Paços do Concelho 21 de Março de 1883 

António de Fontes Soares» 
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Documento n.º 91 

1883, Dezembro, 17 

Pedido de licenciamento da reconstrução da casa de Albano Pinto de Mesquita 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXXIX, fl. 374. 

 

 

«Excelentissima Camara 

Diz Albano Pinto de Mesquita proprietario, que dezejando construir um predio com 

frente para a Avenida da Ponte sobre o Douro, segundo as plantas juntas, 

respeitosamente 

Pede à Excelentissima Camara Municipal do Porto lhe conceda a licença pedida 

Porto 17 de Dezembro de 1883 

Alvaro Allão Pacheco» 
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Documento n.º 92 

1884, Março, 4 

Aprovação do projecto da casa de Albano Pinto de Mesquita 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXXIX, fl. 376. 

 

 

«Excelentissima Camara 

Albano Pinto de Mesquita submete a aprovação de Vossa Excelência o alçado para 

o predio que pretende reconstruir na Avenida Superior da Ponte D. Luis 1º, na parte da 

casa que lhe foi cortada para a abertura d’aquella avenida, cuja construção se acha 

autorisada pelo documento junto. 

O alçado está no caso de ser approvado, attendendo a que tem de o sujeitar á parte 

restante da casa que foi cortada.  

O requerente tem de sujeitar-se ao disposto nas Posturas Municipais em vigor e ao 

deposito de 25.000 reis pertencendo ao engenheiro Director das obras da ponte marcar o 

respectivo alinhamento e nível das soleiras.  

Porto a Paços do Concelho 4 de Março de 1884 

António Fontes Soares» 
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Documento n.º 93 

1888, Junho, 18 

Pedido de licenciamento da construção da casa de Joaquim José da Silva 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º CVI, fl. 553 

 

 

«Excelentissima Camara Municipal do Porto 

Diz Joaquim José da Silva, proprietario, morador nos Guindais, que pretendendo 

edificar na Rua de Tráz da Sé uma casa segundo os alçados juntos que apresenta 

Pede a Vossa Excelência se digne conceder-lhe a respectiva licença.  

Espera Real Mercê 

Porto 18 de Junho de 1888 

Pelo senhor Joaquim José da Silva»  
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Documento n.º 94 

1888, Junho, 21 

Aprovação do projecto da casa de Joaquim José da Silva 

A.H.M.P., Plantas de casas, n.º CVI, fl. 555 

 

 

«Excelentissima Camara 

A licença que pede Joaquim José da Silva para mandar edificar uma morada de 

casas no terreno que possue de trás da Sé como mostra no alçado junto, está no caso de 

ser concedido, obrigando-se o requerente ao cumprimento das posturas municipais, e a 

depositar no cofre do municipio a quantia de sete mil quinhentos reis, para garantia a 

observancia d’essas posturas 

Porto e Paços do Concelho 21 de Junho de 1888» 
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Ilustração 1 – Vista da cidade do Porto, antes da 
construção da Ponte Luís I (A.H.M.P., F-
P/CMP/10/84). 

 
Ilustração 2 –Fotografia de William Flower (cerca 
de 1855). No alto do morro, vêem-se algumas das 
casas dos cónegos (SILVA, Paula Araújo da – Intervenções 
da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. In 
Monumentos. Lisboa. ISSBN: 0872-8747, n.º 14 (Março), p. 83). 

 
 
 

 
Ilustração 4 – Pormenor de uma planta, baseada 
numa planta de George Balk de 1813 (BASTO, Artur de 
Magalhães – Sumário de antiguidades da mui nobre cidade do 
Porto recopiladas de velhas escrituras para recreação dos 
curiosos. Porto: Livraria Progredior, 1963). 

 
Ilustração 3 – A Rua de Redemoinhos e 
o ribeiro que, provavelmente, está na 
origem do seu nome (REAL, Manuel Luís – 
A construção medieval no sítio da Sé. In 
Monumentos. Lisboa. ISSBN: 0872-8747, n.º 14 
(Março), p. 10).  
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Ilustração 5 – O Beco dos Redemoinhos(imagem 
de nossa autoria). 

 

 
Ilustração 6 – A muralha mais antiga, 
delimitando o núcleo original da cidade 
(BARROCA, Mário Jorge; CARVALHO, Teresa Pires de; 
GUIMARÃES, Carlos - . “Bairro da Sé” Área – Porto; 
Contribution for Historic Characterization. Porto: Câmara 
Municipal do Porto, CRUARB/CH, Projecto Piloto Urbano da 
Sé, 1996, p. 26). 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ilustração 7 – O cubelo 
redescoberto em 1940. A Torre das 
Feiticeiras mencionada num 
documento de finais do séc. XVII, 
seria provavelmente este cubelo 
(SOUSA, Armindo de – Tempos Medievais. 
In História do Porto.3ª ed.Porto: Porto 
Editora, 2000. ISBN 972-0-06276-2, p. 126. 
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Ilustração 8 – O Arco e a Capela de 
Vandoma, em 1833 (desenho de Joaquim 
Cardoso Vitória Vilanova, ca. 1833). 

 
 
 
 
 

Ilustração 9 –  Nossa Senhora de Vandoma 
AZEVEDO, Carlos A. Moreira – Catedral do Porto. 
Porto: Cabido Portucalense, 2001, p., 12). 

 
 

 
Ilustração 10 – Nossa Senhora das 
Verdades (FERREIRA, J. A. Pinto – Nossa 
Senhora da Verdade ou Verdade: Singular ou 
Plural?Porto: [s.n.], 1949, s.p.). 
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Ilustração 12 - O frontispício 
principal da Capela de Nossa Senhora 
das Verdades (imagem de nossa autoria). 

 
Ilustração 11 - A Capela de Nossa Senhora das 
Verdades, o adro que lhe fica em frente, e a casa 
que lhe está contígua (imagem de nossa autoria).  

 
 
 
 
 

 

 
Ilustração 13 - Pormenor do portal da 
Capela de Nossa Senhora das Verdades 
(imagem de nossa autoria). 
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Ilustração 14 - Desenho de 
Sebastiano Sérlio. Provavelmente 
serviu de modelo ao portal da capela 
(SÉRLIO, Sebastiano – The Five Books of 
Architecture. New York: Dover Publications, 
Inc., 1982. ISBN 0-486-24349-4, the fourth 
booke, the sixt chapter, fl. 23).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ilustração 15 - O arco do aqueduto que 
levava água ao Colégio de São Lourenço 
(imagem de nossa autoria). 

 
Ilustração 16 - O Chafariz de São Miguel (BRAGA, 
Maria Helena Gil; OLIVEIRA, Amélia Vieira de – Principais 
Imóveis de Interesse Patrimonial no Centro Histórico do Porto. In 
Porto a Património Mundial. Porto: Câmara Municipal do Porto, 
1993. ISBN-972/9147/08/6, p. 176. 
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Ilustração 17 - O bairro dos cónegos da cidade de 
Lyon em meados do séc. XVI. Uma muralha 
isolava este espaço no resto da cidade (ARLAUD, 
Catherine; [et. al.] – Lyon. In PICARD, Jean-Charles dir. – Les 
Chanoines dans la Villr: Recherches sur la Topographie des 
Quartiers Cannoniaux en France.Paris : Ed. Boccard, 1994. 
ISBN 2-7081-0085-4, p. 283. 

 
Ilustração 19 - As casas dos cónegos da Catedral de Paris na 
Época Moderna. O bairro foi demolido no séc. XIX (PARIS. 
Londres: Everyman  Guides, 2000. ISBN 1-84159-005-3, p. 357. 

 
Ilustração 20 - Pormenor de uma fotografia, anterior à construção da Ponte Luís 
I, onde se vêem algumas das casas onde residiram os cónegos portuenses (ver 
ilustração 1). 

 
Ilustração 21 - Imagem actual de algumas das habitações dos 
cónegos (imagem de nossa autoria). 

Ilustração 18 - Parte da fortificação do 
bairro dos cónegos de Béziers. (ESQUIEU, 
Yves - Beziers In PICARD, Jean-Charles dir. – 
Les Chanoines dans la Villr: Recherches sur la 
Topographie des Quartiers Cannoniaux en 
France.Paris : Ed. Boccard, 1994. ISBN 2-7081-
0085-4, p. 192. 



 
 

 
Ilustração 22 - A Casa del Cabildo, em Santiago de 
Compostela (GARCÍA IGLESIAS, José Manuel – Otras Obras 
Arquitectónicas Promovidas por el Arzobispado y el Cabildo hasta 
1900. In Santiago de Compostela. Laracha: Xuntanza Editorial, 1993. 
Vol. II. ISBN: 84-86614-71-6, P. 510 ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 23 - A Casa del Deán, 
em Santiago de Compostela 
(GARCÍA IGLESIAS, José Manuel – Otras 
Obras Arquitectónicas Promovidas por el 
Arzobispado y el Cabildo hasta 1900. In 
Santiago de Compostela. Laracha: Xuntanza 
Editorial, 1993. Vol. II. ISBN: 84-86614-71-
6, P. 509). 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 24 - A capela-mor da Sé de Évora. O 
Cabido, em período de Sede Vacante, decidiu a sua 
construção (BORGES, Nelson Correia – Do Barroco ao Rococó. 
In Hisória da Arte em Portugal. Lisboa: Publicações Alfa, 1986. 
Vol IV, p. 19).  
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Ilustração 25 - O retábulo-mor da 
Catedral de Viseu. Obra efectuada 
devido à iniciativa do Cabido 
(EUSÉBIO, Maria de Fátima dos Prazeres – 
O retábulo-mor da Catedral de Santa Maria 
de Viseu. In Monumentos. Lisboa: Direcção-
Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais. ISSN: 0872-8747. N.º 13 
(Setembro 2001), p. 26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 26 - A Galilé da Sé do Porto. Foi erguida  
por ordem do Cabido (imagem de nossa autoria). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 27 - A Casa do Cabido do Porto. A 
sua construção foi decidida em 1717, quando a 
diocese era governada pelos cónegos (imagem de 
nossa autoria).  
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Ilustração 28 - O deão João Freire Antão 
mandou erguer a Casa de Vandoma (à 
esquerda na imagem; finais do séc. XVII) 
(ver ilustração 8). 

 
Ilustração 29 - O arcediago de Oliveira, Luís 
de Magalhães, foi o provável encomendador 
da remodelação da Casa dos Freire de 
Andrade no início do séc. XVIII (imagem de 
nossa autoria). 

 
 

 
Ilustração 31 - O cónego magistral 
Domingos Barbosa encomendou a 
construção de uma das mais importantes 
habitações barrocas da cidade (1732-35) 
FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – A Casa Nobre 
no Porto na Época Moderna. Lisboa: Inapa, 2001. ISBN 
972-8387-91-1, P. 83). 

 
Ilustração 30 - A casa que o vigário geral 
Bernardo de Azevedo e Carvalho mandou 
construir na Rua dos Cónegos (anos vinte) 
(imagem de nossa autoria). 
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Ilustração 32 - Gravura de Sérlio. Várias 
casas na Rua dos Cónegos têm janelas 
semelhantes aos exemplos do tratadista 
(SÉRLIO, Sebastiano – The Five Books of 
Arqchitecture. New York: Dover Publications, Inc., 
1982. ISBN 0-486-24349-4, the third book, the fouth 
chapter, fl. 12).  

 
Ilustração 33 - Janela de sacada da Casa do vigário 
geral Bernardo de Azevedo e Carvalho. A semelhança 
com as gravuras de Sérlio é evidente (imagem de nossa 
autoria).

 
Ilustração 34 - Vários modelos de colunas e 
pilastras de Hans Vredeman de Vries. A 
portada da Casa dos Freire de Andrade talvez 
tenha sido baseada no primeiro exemplo da 
esquerda (ZIMMER, Jurgen – Hans Vredeman de Vries 
(1526-1609). In Teoria da Arquitectura do Renascimento 
aos nossoa dias. Itália: Taschen, 2003. ISBN 3-8228-2693-
6, p. 501. 

 
Ilustração 35 - A portada da Casa dos 
Freire de Andrade. As analogias com 
o exemplo da ilustração anterior são 
constatáveis (Capa de O Tripeiro. Porto. 7ª 
Série, ano XXII, n.º 7 (Julho de 2003)). 
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Ilustração 36 - Pormenor da portada 
da Casa dos Freire de Andrade (imagem 
de nossa autoria).   

Ilustração 37 - Destes dois modelos de Pozzo, o que se 
encontra à direita assemelha-se à portada da Casa do Dr. 
Domingos Barbosa (PUTEI, Andrea – Perspectiva Pictorum et 
Arquitectorum. Roma: [s.n.], 1723. Vol. II. Gravura 102). 

 
Ilustração 38 - A portada da Casa do 
Dr. Domingos Barbosa (pormenor da 
Ilustração 31). 
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Ilustração 39 - A Casa do Conde de Azevedo (Imagem 
de nossa autoria). 

 
Ilustração 40 - A Casa dos Correias 
(A.H.M.P., F-NP/2-GBB/1/121/(1)).  

 
Ilustração 41 - A Casa dos Figueiroas (FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – 
A Casa Nobre no Porto na Época Moderna. Lisboa: Inapa, 2001. ISBN 972-8387-91-1, p. 
90). 
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Ilustração 42 - A Casa dos Terena-Monfalim (FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime 
B. – A Casa Nobre no Poto na Época Moderna. Lisboa: Inapa, 2001. ISBN 971-8387-01-1, p. 
11). 

 

 
Ilustração 43 - A Casa da Fábrica (FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. 
– A Casa Nobre no Poto na Época Moderna. Lisboa: Inapa, 2001. ISBN 971-8387-
01-1, p. 98). 

 

 
Ilustração 44 - A Casa Monteiro Moreira (FERREIRA-
ALVES, Joaquim Jaime B. – A Casa Nobre no Poto na Época 
Moderna. Lisboa: Inapa, 2001. ISBN 971-8387-01-1, p. 75). 
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Ilustração 45 - A escadaria do claustro da Sé 
(SMITH, Robert C. – Nicolau Nasoni. Lisboa: Livros Horizonte, 
1966, est. 8). 

 
Ilustração 46 - A escadaria da Casa do Dr. 
Domingos Barbosa (FERREIRA-ALVES, Joaquim 
Jaime B. – A Casa Nobre no Porto na Época Moderna. 
Lisboa: Inapa, 2001. ISBN 972-8387-91-1, p. 84). 
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Ilustração 48 - Frontispício sul da Casa do Dr. 
Domingos Barbosa (ver Ilustração 31). 

 
Ilustração 49 - Frontispício nascente (imagem de 
nossa autoria). 

 
Ilustração 47 - O retábulo-mor da Sé do 
Porto. Foi dourado por José Salutim, 
morador na Casa de Simão da Costa 
(FERREIRA-ALVES, Natália Marinho – A Escola 
de Talha Portuense e a sua Influência no Norte de 
Portugal. Lisboa: Inapa, 2001. ISBN 972-8387-91-
1, p. 74). 
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Ilustração 50- O átrio da Casa do Dr. 
Domingos Barbosa (SMITH, Robert C. – 
Nicolau Nasoni. Lisboa: Livros Horizonte, 1966, 
est. 13) 

 

 
Ilustração 51 - A escadaria. (FERREIRA, J. 
A. Pinto – A Casa do Dr. Domingos Barbosa Cónego 
magistral da Sé (um solar setecentista da cidade do 
Porto). Sep. Boletim Cultural. Porto: Câmara 
Municipal do Porto. Vol. XXVIII, Fasc. 1-2 (1965), 
s.p.) 

 
Ilustração  52- Planta do piso nobre 
(FERREIRA, J. A. Pinto – A Casa do Dr. 
Domingos Barbosa Cónego magistral da Sé (um 
solar setecentista da cidade do Porto). Sep. 
Boletim Cultural. Porto: Câmara Municipal do 
Porto. Vol. XXVIII, Fasc. 1-2 (1965), s.p.). 
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Ilustração 53 - Retrato seiscentista 
do desembargador e genealogista 
Cristóvão Alão de Morais (C., A. – 
Auto-biografia de Cristóvão Alão de Morais. 
Boletim Cultural. Porto: Câmara Municipal 
do Porto. Vol. VII, Fasc. 4 (Dezembro de 
1944), p. 309).  

Ilustração 54 - A Casa dos 
Alão de Morais erguia-se no 
local onde actualmente se 
encontram estas duas casas 
oitocentistas (imagem de nossa 
autoria). 

 
Ilustração  55- As fachadas 
poente das duas casas. A que se 
encontra à esquerda pertenceu a 
uma casa torre (imagem de nossa 
autoria). 

 
Ilustração 56 - Janela da casa que 
se encontra mais para sul. Era 
uma janela de sacada, 
encontrando-se parcialmente 
tapada. Aparenta ser seis ou 
setecentista (imagem de nossa autoria).  
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Ilustração  58- A casa que Agostinho Aurélio 
de Morais Alão mandou edificar no Campo das 
Hortas (Casa Morais Alão-Amorim da Gama 
Lobo) (FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – A Casa 
Nobre no Porto na Época Moderna. Lisboa: Inapa, 2001. 
ISBN 972-8387-91-1, p. 72). 

Ilustração 57 - A 
fachada da casa 
medieval. Fazia parte da 
Casa dos Alão de Morais 
(O Porto e a Europa do 
renascimento Exposição 
Paralela à XVIIª Exposição 
Europeia de Arte Ciência e 
Cultura. Porto: Casa do 
Infante, 1983, p. 151. 

 
Ilustração 59 - As duas casas 
oitocentistas  que substituíram a Casa 
dos Távora de Noronha Leme 
Cernache (estava situada à esquerda), 
e a Casa dos Alcoforado I 
(encontrava-se à direita) (imagem de 
nossa autoria). 

 
Ilustração 60 - As traseiras das duas 
casas (imagem de nossa autoria). 
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Ilustração 61 - Projecto oitocentista dos 
frontispícios nascente das duas casas que 
foram construídas no local onde se 
encontravam a Casa dos Távora de 
Noronha Leme Cernache, e a Casa dos 
Alcoforado I (A.H.M.P., Plantas de casas, n.º 
LXVI, fl. 202). 

 

 
Ilustração 62 - Projecto dos frontispícios 
poente das casas referidas na ilustração 
antecedente (A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXVI, 
fl. 203). 

 
Ilustração 63 - A casa que ocupa o terreno onde foi 
erguida a quinhentista Casa das Colunas. A parte oeste 
da habitação (à direita na imagem), talvez seja uma 
remodelação setecentista, ou do início de oitocentos, da 
referida casa (imagem de nossa autoria).  

Ilustração 64 - A fachada 
nascente da casa anterior 
(imagem de nossa autoria). 
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Ilustração 66 - A Casa de 
Vandoma (ver Ilustração 8). 

 
Ilustração  65 - A parede de uma 
casa medieval que fez parte da 
Casa do deão João Freire Antão, e 
posteriormente da Casa de 
Vandoma (REAL, Manuel Luís – A 
construção medieval no sítio da Sé. In 
Monumentos. Lisboa. ISSN: 0872-8747. 
n.º 14 (Março 2001), p. 17.  

 
Ilustração 67 - Vicente de Távora de 
Noronha Leme Cernache (CERNACHE, D. 
Henrique Leite Pereira de Paiva Távora e – A Casa de 
Campo Bello: Cernaches Senhores de Gaia-a-Grande. 
In História de Gaia. Vilanova de Gaia: Câmara 
Municipal de Gaia. N.º 17 (1985), p. 529). 



 313

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustração 69 - Fotografia anterior às demolições 
iniciadas nos finais dos anos trinta do século 
passado. No centro da imagem vemos o local 
onde se erguia o Arco de Vandoma, e à direita um 
conjunto de habitações que ocuparam o terreno 
onde se encontrava a Casa de Vandoma (Arquino 
Alvão, s.d.). 

Ilustração 68 -  Pormenor de uma planta de 1877 com a 
Casa de Vandoma representada ao centro. Este documento 
diz respeito a um corte que se pretendia fazer na habitação, 
e que teve como consequência a sua demolição (A.H.M.P., 
Carta de cidade, D/CMP/2/348). 
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Ilustração 70 - O deão da Sé do Porto, 
Luís Pedro de Andrade e Brederode, 
morador na Casa dos Alcoforado II. Foi 
coronel do exército de eclesiásticos, na 
altura das invasões francesas, e em 1820 
foi vogal pelo clero na Junta Provisional 
do Governo Supremo do Reino (PERES, 
Damião – A revolução de 1820 e os seus 
antecedentes. In PERES , Damião (dir) – História 
de Porugal. Barcelos: Portucalense Editora Lda., 
1935. Vol VII, p. 53. 

 
Ilustração 71 - A construção que se ergue 
no local onde se encontrava a Casa dos 
Alcoforado II. Do séc. XIX, era as 
cavalariças da Casa do mestre-escola José 
da Fonseca Coutinho, sendo actualmente a 
sede regional da Ordem dos Arquitectos 
(imagem de nossa autoria). 

 
Ilustração 72 - O projecto da fachada das cavalariças (o 
edifício da imagem anterior; 1871) (A.H.M.P., Plantas de casas, n.º 
LXXXVI, fl. 324). 
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Ilustração 73 - A Casa do mestre-
escola José da Fonseca Coutinho 
estava situada no local onde se 
encontra esta habitação (imagem de nossa 
autoria). 

 

 
Ilustração  75- Projecto da nova fachada 
nascente da casa (1883) (A.H.M.P., Plantas de casas, n.º 
LXXXVI, fl. 324). 

 
Ilustração 76 - A fachada 
nascente construída segundo o 
projecto apresentado na 
imagem antecedente (imagem de 
nossa autoria). 

 

 
Ilustração 74 - Pormenor de uma planta de 1883 
onde está assinalado o corte que a casa sofreu, 
devido à abertura da Avenida Direita Superior 
(A.H.M.P., MNL, 6/A’-8).  
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Ilustração  77- A Casa dos Magalhães II (imagem de 
nossa autoria). 

 
Ilustração 79- Janela da 
Casa dos Magalhães II 
(imagem de nossa autoria). 

 
Ilustração 78 - Portada da 
Casa dos Magalhães II 
(imagem de nossa autoria). 

 
Ilustração 80 - Portada da 
Casa dos Magalhães II - no 
pátio (imagem de nossa autoria).  

 
Ilustração 81 - Escada de 
acesso ao sobrado (imagem de 
nossa autoria). 
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Ilustração 82 - A Casa dos Magalhães III. 
Pormenor de uma fotografia anterior à 
construção da Ponte Luís I (ver ilustração 1). 

 
Ilustração 83 - Pormenor da planta de 1833, 
onde está assinalado o corte que a casa dos 
Magalhães III sofreu devido à construção da 
Avenida Direita Superior (A.H.M.P., MNL, 6/A’-8). 

 
Ilustração 84 - Projecto da nova fachada 
nascente da Casa dos Magalhães III (1884) 
(A.H.M.P., Plantas de casas, n.º LXXXIX, fl. 375). 

 
Ilustração 85 - A nova fachada, 
segundo o projecto da imagem 
anterior (imagem de nossa autoria).  
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Ilustração  86- A Casa dos Freire de Andrade 
(Capa de O Tripeiro. Porto. 7ª Série, Ano XXII-n.º 7 (Julho 
2003)).  

Ilustração 87 - Pedra-de-armas que se 
encontra no frontispício poente da 
habitação (imagem de nossa autoria). 

 
Ilustração 88 - A fachada nascente da casa. A janela 
de sacada do lado esquerdo e a janela de peitoril, 
pertenciam à casa seguinte (imagem de nossa autoria).  

 
Ilustração 89 - O vereador 
António Mateus habitou a Casa 
dos Freire de Andrade (CAMPO 
BELLO, Conde de (D. Henrique) – Os 
franceses no Pôrto em 1809 (testemunho 
de António Mateus). Porto: Publicações da 
Câmara Municipal do Pôrto, 1945, s.p.). 
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Ilustração 90 - Pormenor de uma planta 
de 1883 com o lote onde se encontrava a 
Casa dos Costa Lima. O limite superior do 
lote abarcava parte da actual Fundação 
Maria Isabel Guerra Junqueiro e Luís Pinto 
de Mesquita Carvalho (A.H.M.P., MNL, n.º 
6/A’ -8). 

 
Ilustração 91 - As duas 
construções que actualmente 
ocupam o lote. A do lado 
esquerdo é o que resta da 
Casa dos Costa Lima (ver 
ilustração 86). 

 
Ilustração 92 - As fachadas nascente das duas 
construções mencionadas na imagem antecedente 
(imagem de nossa autoria). 

 
Ilustração 93 - O mestre-
escola Francisco Mateus Xavier 
de Carvalho. Foi foreiro da casa 
dos Costa Lima, e 
provavelmente nela residiu 
(COUTINHO, B. Xavier – A Igreja e a 
Irmandade doa Clérigos. Apontamentos 
para a sua História. Porto: Publicações 
da Câmara Municipal do Porto, 1965, 
s.p.). 
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Ilustração 94 - A casa oitocentista 
que ocupa o lote onde se situava a 
Casa de Maria dos Reis (imagem de nossa 
autoria). 

 
Ilustração 95 - A Casa 
dos Mota encontrava-se 
no terreno onde esta casa 
se ergue (imagem de nossa 
autoria).. 

 

 
Ilustração 96 - As três 
habitações que ocupam o 
terreno onde estavam as Casas 
dos Baião I, II e III (imagem de 
nossa autoria).. 

 

 
Ilustração 97 - Outra vista das mesmas 
casas (imagem de nossa autoria).. 
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Ilustração 100 - Projecto 
de um frontispício para o 
terreno onde se 
encontravam os três prazos 
dos Baião (25 de Outubro 
de 1880) (A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXXVI, fl. 39).  

 
Ilustração 101 - Segundo 
projecto para o terreno 
mencionado na imagem 
anterior (4 de Novembro de 
1880) (A.H.M.P., Plantas de casas, 
n.º LXXVI, fl. 149). 

Ilustração 98 - Pormenor de uma 
fotografia de Flower (cerca de 1855) 
onde se vêem três frontispícios, 
orientados para nascente, que se 
encontram no terreno dos prazos dos 
Baião I, II e III (ver ilustração 2). 

 
Ilustração 102 - O estado 
actual das casas da 
Ilustração 98 (imagem de 
nossa autoria).  

 
Ilustração 99  - Os dois lotes que, 
numa planta de 1883, foram 
assinalados no terreno dos três prazos 
dos Baião (A.H.M.P., MNL, n.º 6/A’-8). 
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Ilustração 105 - O frontispício nascente da casa do vigário geral 
(imagem de nossa autoria). 

 

 
Ilustração 104 - Uma janela de sacada do 
frontispício virado para a rua (imagem de nossa 
autoria). 

 
 

Ilustração 103 - A Casa do vigário geral 
Bernardo de Azevedo e Carvalho (imagem de 
nossa autoria). 
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Ilustração 106 - A Casa do cónego 
Domingos Gonçalves Prada (imagem de nossa 
autoria). 

 
Ilustração 107 - As fachadas posteriores da habitação 
(imagem de nossa autoria). 

 
Ilustração 108 - A casa do cónego 
Prada, e os seus dois quintais (planta de 
1883). O quintal de cima encontra-se à 
esquerda, e o quintal de baixo à direita 
(A.H.M.P., MNL, n.º 6/A’-8).  

 
Ilustração 110 - Pedro 
Leite Pereira de Mello. Fez 
parte da Junta Provisional 
do Governo Supremo, e da 
Junta Preparatória das 
Cortes (PERES, Damião – A 
Revolução de 1820, e seus 
antecedentes. In PERES, Damião 
– História de Portugal. Barcelos: 
Portucalense Editora Lda, 1935. 
Vol VII, p. 53). 

 
Ilustração  109 - A casa do 
cónego Prada numa gravura de 
Manoel Marques de Aguilar 
(1791) (pormenor da gravura: Vista 
da cidade do Porto desde a torre da 
Marca athe as Fontainhas, tomada de 
Vila Nova do sitio chamado Choupêlo. 
Por Manuel Marques de Aguilar, 
Alumno das Aulas Regias, Náutica e 
Dezenho estabelecidas na dita cidade. 
In Cinquenta vistas do Porto. Edição 
Comemorativa da Inauguração da 
Ponte da Arrábida. Porto: Câmara 
Municipal, 1963. 
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Quadro 1 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1690 a Junho de 1691 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 869 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio  

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de Sousa 

da Silva 
João de Sousa Cónego  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do lado 
nascente.  Fateusim 850 reis 

2 galinhas  154v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

D. Mariana da Silva 
Carneiro    Casa pardieiro Idem Junto à anterior. 

De 
vidas: 

primeira. 

400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. A foreira 
morava  na freguesia de 

Espargo, na terra da Feira 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Dr. Cristóvão Alão 
de Morais   Casa Detrás da  

capela-mor da Sé.  Fateusim 2200 reis 
6 galinhas 

O foreiro comprou a casa à 
viúva e aos filhos de Gonçalo da 

Costa Coutinho. 
155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Reverendo  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  550 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua  Pardieiro Idem 
Defronte da casa 

onde vive o 
foreiro. 

 500 reis 
A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro, como a 

antecedente. 
Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas António de Oliveira   Casa Junto ao chafariz 

da Sé.  Fateusim 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 155 

v. 

Casa n.º 9.1-Casa de 
José Leitão Francisco Gomes 

 
 Idem Idem Junto à torre do 

Aljube. 
De 

vidas. 
300 reis 

2 galinhas 

O foreiro morava em Braga. Na 
margem escreveram:«face ja 

prazo a Jose Leitão». 
Idem 

Casa n.º 9.5-Casa do 
deão João Freire Antão João Freire Antão Reverendo O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas  156 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua Idem Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José da Fonseca 
Coutinho Mestre-escola Idem Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 

Sé, na Viela de Santa Clara. 

156 
v. 

Casa n.º 13-Casa dos 
Magalhães III 

Dr. Pedro Fernandes 
de Castro   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 600 reis  
2 galinhas 

A casa foi comprada a Mariana 
da Silva Carneiro. Idem 

Casa n.º 12-Casa dos 
Magalhães II 

D. Mariana da Silva 
Carneiro   Idem Idem Defronte da 

anterior. 

De 
vidas: 

primeira. 

300 reis  
2 galinhas  Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Miguel Tavares 
Leitão  O foreiro Idem Idem  Fateusim 700 reis  

2 galinhas 

A casa foi comprada a João 
Pinto do Bonjardim. 

Na margem escreveram: «Ha de 
ser sua mulher Ursula viuva de 

Miguel Tavares Leitão». 

157 



 
Quadro 1 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1690 a Junho de 1691 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 869 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio  

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Dr. André Pereira 
Pinto   Casa Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim 

700 reis 
3 

galinhas 
1 capão 

A casa pertenceu à mãe de 
Manuel de Sousa Ramos, 
abade de S. João de Ver. 

157 v. 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos Carvalho 
de Azevedo Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas. 

500 reis  
2 

galinhas 

Na margem escreveram: 
«extinto». 157 v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Simão da Costa azulador Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis  Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 

reis 
A casa foi de António Alves 

Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

António Martins 
Raeiro Beneficiado  Idem Idem Junto à 

anterior.  
300 reis 

5 
galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
Isabel Coelho, viúva. Tinha 
pertencido a Maria Benta. 

158 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Manuel Baião Beneficiado (?) O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Fateusim 80 reis A palavra «beneficiado» foi 
riscada posteriormente. Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Manuel Baião «rabequa da Seé»  

 Idem Idem  Idem 
250 reis 

2 
galinhas 

A casa foi dada ao foreiro 
pelo seu tio, foreiro da casa 
anterior. A habitação foi de 

Bernardo Tavares. 

Idem 

Na margem escreveram: 
«extinto». O foreiro 
comprou a casa aos 

herdeiros do seu tio, o 
cónego Francisco Ferreira.  

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  

 De vidas. 
430 reis 

1 
galinha 

 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro 2 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1691 a Junho de 1692 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 870 

CasasLotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio  

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de Sousa 

da Silva 
João de Sousa Cónego  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de João Rodrigues de 

Araújo. 

152 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

D. Mariana da Silva 
Carneiro  

 
  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 

primeira. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. A foreira morava na 

freguesia de Espargo, terra da 
Feira. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Dr. Cristóvão Alão 
de Morais   Casa 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa à viúva e 
aos filhos de Gonçalo da Costa 

Coutinho. 
153 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Reverendo  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a Mónica 
de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua  Pardieiro Idem 

Junto à anterior. 
Defronte da casa 

onde vive o 
foreiro. 

 500 reis A casa tinha pertencido a Mónica 
de Castro, como a antecedente. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas António de Oliveira   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Fateusim 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 153 
v. 

Casa n.º 9.1-Casa de 
José Leitão José Leitão 

 
 Idem Idem Junto à torre do 

Aljube. 
De vida: 
primeira. 

300 reis 
2 galinhas 

O foreiro morava em Braga. Na 
margem escreveram:«face ja prazo 

a Jose Leitão». 
Idem 

Casa n.º 9.5-Casa do 
deão João Freire Antão João Freire Antão Deão O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas  154 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua Idem Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José da Fonseca 
Coutinho Mestre-escola Idem Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 

Sé, na Viela de Santa Clara. 

154 
v. 

Casa n.º 13-Casa dos 
Magalhães III 

Dr. Pedro Fernandes 
de Castro   Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis  

2 galinhas 
A casa foi comprada a Mariana da 

Silva Carneiro. Idem 

Casa n.º 12-Casa dos 
Magalhães II 

D. Mariana da Silva 
Carneiro   Casa Idem Defronte da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas  Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade Úrsula de Almeida  A foreira Casa e quintal. Idem  Fateusim 700 reis  A foreira era viúva de Miguel 

Tavares Leitão que comprou a casa 
a João Pinto do Bonjardim. 4 galinhas 

 

155 

 



 
Quadro 2 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1691 a Junho de 1692 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 870 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio  

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima Dr. André Pereira Pinto   Casa Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

A casa pertenceu à mãe de 
Manuel de Sousa Ramos, 
abade de S. João de Ver. 

155 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos Carvalho de 
Azevedo Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas. 500 reis  

2 galinhas 
Na margem escreveram: 

«extinto». 155 v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Simão da Costa azulador Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis  Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota Manuel Mendes Vieira Abade de S. 

Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves 
Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I António Martins Raeiro Beneficiado  Idem Idem Junto à anterior.  300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
Isabel Coelho, viúva. Tinha 
pertencido a Maria Benta. 

156 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Fateusim 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Manuel Baião   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

A casa foi dada ao foreiro 
pelo seu tio, foreiro da casa 
anterior. A habitação foi de 

Bernardo Tavares. 

Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas. 430 reis 

Na margem escreveram: 
«extinto». O foreiro comprou 
a casa aos herdeiros do seu 

tio, o cónego Francisco 
Ferreira. 

1 galinha 

 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro 3 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1693 a Junho de 1694 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 871 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de Sousa 

da Silva 
João de Sousa Cónego  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do Dr. João Rodrigues 

de Araújo. 

152 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

D. Mariana da 
Silva Carneiro    Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 

primeira. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. A foreira 

morava na freguesia de Espargo, 
terra da Feira. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Dr. Cristóvão Alão 
de Morais   Casa 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa à 
viúva e aos filhos de Gonçalo da 

Costa Coutinho. 
153 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Reverendo  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima 

Arcediago da 
Régua  Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 

foreiro. 
 500 reis 

A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro, como a 

antecedente. 
Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

António de 
Oliveira   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Fateusim 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 153 
v. 

Casa n.º 9.1-Casa de 
José Leitão José Leitão   Idem Idem Junto à torre do 

Aljube. 
De vidas: 
primeira. 

300 reis 
2 galinhas  Idem 

Casa n.º 9.5-Casa do 
deão João Freire Antão João Freire Antão Deão O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas  154 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima 

Arcediago da 
Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José da Fonseca 
Coutinho Mestre-escola Idem Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 

Sé, na Viela de Santa Clara. 

154 
v. 

Casa n.º 13-Casa dos 
Magalhães III 

Dr. Pedro 
Fernandes de 

Castro 
  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis  

2 galinhas 
A casa foi comprada a Mariana 

da Silva Carneiro. Idem 

Casa n.º 12-Casa dos 
Magalhães II 

D. Mariana da 
Silva Carneiro   Casa Idem Defronte da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas  Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade Úrsula de Almeida  A foreira Casa e quintal. Idem  Fateusim 700 reis  A foreira era viúva de Miguel 

Tavares Leitão, que comprou a 
casa a João Pinto do Bonjardim. 4 galinhas 

 

155 

 
 



 
Quadro 3 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1693 a Junho de 1694 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 871 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Dr. André Pereira 
Pinto   Casa Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

A casa pertenceu à mãe de 
Manuel de Sousa Ramos, 
abade de S. João de Ver. 

155 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 
Cónego O foreiro Casa e 

quinta.l Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram: 
«extinto». 155 v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Simão da Costa azulador Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis  Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves 

Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

António Martins 
Raeiro Beneficiado  Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
Isabel Coelho, viúva. Tinha 
pertencido a Maria Benta. 

156 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Manuel Baião   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

A casa foi dada ao foreiro 
pelo seu tio, foreiro da casa 
anterior. A habitação foi de 

Bernardo Tavares. 

Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 430 reis 

Na margem escreveram: 
«extinto». O foreiro comprou 
a casa aos herdeiros do seu 

tio, o cónego Francisco 
Ferreira. 

1 galinha 

 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro 4 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1695 a Junho de 1696 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 872 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de Sousa 

da Silva 
João de Sousa Cónego  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do Dr. João Rodrigues 

de Araújo. 

152 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 

segunda. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. O foreiro 

comprou a casa aos herdeiros de 
D. Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Dr. Cristóvão Alão 
de Morais   Casa 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 

 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa à 
viúva e aos filhos de Gonçalo da 

Costa Coutinho. Na margem 
escreveram: «pesuem seus 

herdeiros». 

153 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima 

Arcediago da 
Régua  Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 

foreiro. 
 500 reis 

A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro, como a 

antecedente. 
Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

António de 
Oliveira   Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Fateusim 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 153 

v. 

Idem Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa de 
José Leitão. Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas  154 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima 

Arcediago da 
Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José da Fonseca 
Coutinho Mestre-escola Idem Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 

Sé, na Viela de Santa Clara. 

154 
v. 

Casa 
n.º 13 Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis  

2 galinhas 

O foreiro comprou a a casa a seu 
tio, o Dr. Pedro Fernandes de 

Castro, e este a Mariana da Silva 
Carneiro. 

Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  

Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de Mariana da Silva 

Carneiro. 
Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade Úrsula de Almeida  A foreira Casa e quintal. Idem  Fateusim 

A foreira era viúva de Miguel 
Tavares Leitão, que comprou a 
casa a João Pinto do Bonjardim. 

700 reis  
4 galinhas 155 



 
Quadro 4 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1695 a Junho de 1696 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 872 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

A casa pertenceu à mãe de 
Manuel de Sousa Ramos, 

abade de S. João de Ver. O 
foreiro comprou-a ao Dr. 

André Pereira Pinto. 

155 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos Carvalho 
de Azevedo Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De 
vidas. 

500 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram: 
«extinto». 155 v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa  Simão da Costa azulador Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. 

De 
vidas: 

primeira. 
250 reis  Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves 

Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

António Martins 
Raeiro Beneficiado  Idem Idem Junto à 

anterior. Idem 300 reis 
5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
Isabel Coelho, viúva. Tinha 
pertencido a Maria Benta. 

156 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

A casa foi dada ao foreiro 
pelo seu tio, que a comprou a 

Bernardo Tavares.  
Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas 

Na margem escreveram: 
«extinto». O foreiro comprou 
a casa aos herdeiros do seu 

tio, o cónego Francisco 
Ferreira. 

430 reis 
1 galinha 

 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 



Quadro 5 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1696 a Junho de 1697 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 873 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de Sousa 

da Silva 
João de Sousa Cónego  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 

850 reis 
6 

galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do Dr. João Rodrigues de 

Araújo. 

152 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vida:; 

segunda. 

400 reis 
2 

galinhas  

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. O foreiro comprou a 
casa aos herdeiros de D. Mariana 

da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Dr. Cristóvão Alão 
de Morais   Casa 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 

2200 reis 
6 

galinhas  

O foreiro comprou a casa à viúva e 
aos filhos de Gonçalo da Costa 

Coutinho. Na margem escreveram: 
«pesuem seus herdeiros». 

153 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a Mónica 
de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua  Pardieiro Idem 
Defronte da 

casa onde vive 
o foreiro. 

 500 reis A casa tinha pertencido a Mónica 
de Castro, como a antecedente. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas António de Oliveira   Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Fateusim 
900 reis 

4 
galinhas 

A casa estava sobre colunas. 153 
v. 

Idem Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 

galinhas 

O foreiro comprou a casa de José 
Leitão. Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 

1100 reis 
4 

galinhas 
 154 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua Idem Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 

1500 reis 
3 

galinhas 
 Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José da Fonseca 
Coutinho Mestre-escola Idem Casa e quintal. Idem Idem Idem 

1200 reis 
4 

galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 

Sé, na Viela de Santa Clara. 

154 
v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 
600 reis  

2 
galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu tio, 
o Dr. Pedro Fernandes de Castro, e 
este a Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 

galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de Mariana da Silva 

Carneiro. 
Idem 

 



 

 

Quadro 5 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1696 a Junho de 1697 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 873 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade Úrsula de Almeida  A foreira Casa e quintal. Rua de 

Redemoinho   Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era viúva de 
Miguel Tavares Leitão, 

que comprou a casa a João 
Pinto do Bonjardim. 

155 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

O foreiro comprou a casa 
ao Dr. André Pereira 

Pinto. Tinha pertencido à 
mãe de Manuel de Sousa 
Ramos, abade de S. João 

de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos Carvalho 
de Azevedo Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas. 500 reis  

2 galinhas 
Na margem escreveram: 

«extinto». 
155 
v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Simão da Costa azulador Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis  Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Manuel Mendes 
Vieira Abade de S. Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António 

Alves Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

António Martins 
Raeiro Beneficiado  Idem Idem Junto à 

anterior. Idem 300 reis 
5 galinhas 

O foreiro comprou a casa 
a Isabel Coelho, viúva. A 
casa foi de Maria Benta. 

156 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

A casa foi dada ao foreiro 
pelo seu tio, que a 

comprou a Bernardo 
Tavares.  

Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas. 430 reis 

1 galinha 

Na margem escreveram: 
«extinto». 

O foreiro comprou a casa 
aos herdeiros do seu tio, o 
cónego Francisco Ferreira. 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro 6 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1697 a Junho de 1698 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 874 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

João de Sousa Cónego  
Casa, quintal e outra 

casa que é um 
pardieiro. 

Junto à Sé do lado 
nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do Dr. João 
Rodrigues de Araújo. 

153 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à 

anterior. 
De vidas: 
segunda. 

400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na 
Rua de Redemoinho. O 

foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de D. Mariana da 

Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Dr. Cristóvão 
Alão de Morais   Casa Detrás da  

capela-mor da Sé.  Fateusim 2200 reis 
6 galinhas 

O foreiro comprou a casa à 
viúva e aos filhos de Gonçalo 

da Costa Coutinho. Na 
margem escreveram: 

«pesuem seus herdeiros». 

154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima 

Arcediago da 
Régua  Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 

o foreiro. 
 500 reis 

A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro, como a 

antecedente. 
Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

António de 
Oliveira   Casa Junto ao chafariz 

da Sé.  Fateusim 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 154 v. 

Idem Junto à torre 
do Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa de 
José Leitão Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas  155 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima 

Arcediago da 
Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

José da Fonseca 
Coutinho Mestre-escola Idem Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava 
junto ao aqueduto que levava 
água para a Sé, na Viela de 

Santa Clara. 

155 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 600 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro, e este a 
Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de Mariana da 

Silva Carneiro. 
Idem 



 

 

Quadro 6 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1697 a Junho de 1698 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 874 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade Úrsula de Almeida  A foreira Casa e quintal. Rua de 

Redemoinho   Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era viúva de Miguel 
Tavares Leitão, que comprou 

a casa a João Pinto do 
Bonjardim. 

156 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à 

anterior. Fateusim 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

O foreiro comprou a casa ao 
Dr. André Pereira Pinto. 

Tinha pertencido à mãe de 
Manuel de Sousa Ramos, 
abade de S. João de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos Carvalho 
de Azevedo Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas. 500 reis  

2 galinhas 
Na margem escreveram: 

«extinto». 156 v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Simão da Costa azulador Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis  Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves 

Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

António Martins 
Raeiro Beneficiado  Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
Isabel Coelho, viúva. A casa 

foi de Maria Benta. 
157 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

A casa foi dada ao foreiro 
pelo seu tio, que a comprou a 

Bernardo Tavares. 
Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  

 De vidas. 430 reis 
1 galinha 

Na margem escreveram: 
«extinto». O foreiro comprou 
a casa aos herdeiros do seu 

tio, o cónego Francisco 
Ferreira.  

Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro 7 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1700 a Junho de 1701 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 875 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

João de Sousa Cónego  
Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do lado 
nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do Dr. João 
Rodrigues de Araújo. 

153 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à 

anterior. 
De vidas: 
segunda. 

400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na 
Rua de Redemoinho. O 

foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de D. Mariana da 

Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Filhos do Dr. Cristóvão 
Alão de Morais   Casa Detrás da  

capela-mor da Sé.  Fateusim 2200 reis 
6 galinhas 

O Dr. Cristóvão Alão de 
Morais tinha comprado a 

casa à viúva e aos filhos de 
Gonçalo da Costa Coutinho.  

154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua  Pardieiro Idem 
Defronte da 

casa onde vive 
o foreiro. 

 500 reis 
A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro, como a 

antecedente. 
Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas António de Oliveira   Casa Junto ao chafariz 

da Sé.  Fateusim 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 154 v. 

 
 

Idem Junto à torre 
do Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa de 
José Leitão Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas  155 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua Idem Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Herdeiros do reverendo 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava 
junto ao aqueduto que levava 
água para a Sé, na Viela de 

Santa Clara. 

155 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 600 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro, e este a 
a Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de Mariana da 

Silva Carneiro. 
Idem 



 
Quadro 7 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1700 a Junho de 1701 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 875 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade Úrsula de Almeida  A foreira Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era viúva de 
Miguel Tavares Leitão, que 
comprou a casa a João Pinto 

do Bonjardim. 

156 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima Miguel da Costa Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à 

anterior. Fateusim 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

O foreiro comprou a casa ao 
Dr. André Pereira Pinto. 

Tinha pertencido à mãe de 
Manuel de Sousa Ramos, 
abade de S. João de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos Carvalho 
de Azevedo Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram: 
«extinto». 156 v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Simão da Costa azulador Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis  Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Manuel Mendes 
Vieira Abade de S. Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves 

Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

António Martins 
Raeiro Beneficiado  Idem Idem Junto à 

anterior. Idem 300 reis 
5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
Isabel Coelho, viúva. A casa 

foi de Maria Benta. 
157 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

A casa foi dada ao foreiro 
pelo seu tio, que a comprou 

a Bernardo Tavares. 
Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 430 reis 
1 galinha 

O foreiro comprou a casa 
aos herdeiros do seu tio, o 
cónego Francisco Ferreira. 

 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro 8 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1702 a Junho de 1703 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 876 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

João de Sousa Cónego  
Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do Dr. João Rodrigues 

de Araújo. Na margem 
escreveram: «he fallecido». 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 

segunda. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. O foreiro 

comprou a casa aos herdeiros de 
D. Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Filhos do Dr. Cristóvão 
Alão de Morais   Casa 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O Dr. Cristóvão Alão de Morais 
tinha comprado a casa à viúva 
de Gonçalo da Costa Coutinho.  

154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I João de Sousa Lima Arcediago 

da Régua  Pardieiro Idem 
Defronte da 

casa onde vive 
o foreiro. 

 500 reis 

A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro, como a 
antecedente. Na margem 

escreveram: «he fallecido». 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas José Mendes Portugal   Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Fateusim 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 154 

v. 

 

Idem Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa de 
José Leitão Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas  155 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II João de Sousa Lima Arcediago 

da Régua Idem Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Herdeiros do reverendo 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 
Sé, na Viela de Santa Clara. Na 

margem escreveram: «he 
fallecido». 

155 
v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 600 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu 
tio, o Dr. Pedro Fernandes de 

Castro, e este a Mariana da Silva 
Carneiro. 

Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de Mariana da Silva 

Carneiro. 
Idem 



 
Quadro 8 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1702 a Junho de 1703 
  Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 876 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 
Úrsula de Almeida  A foreira Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho   Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era viúva de 
Miguel Tavares Leitão, 

que comprou a casa a João 
Pinto do Bonjardim. 

156 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à 

anterior. Fateusim 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

O foreiro comprou a casa 
ao Dr. André Pereira Pinto. 
Tinha pertencido à mãe de 
Manuel de Sousa Ramos, 
abade de S. João de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 
Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram: 
«extinto». 156 v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Simão da Costa azulador Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis  Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António 

Alves Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

António Martins 
Raeiro Beneficiado  Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
Isabel Coelho, viúva. A 
casa foi de Maria Benta. 

157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

A casa foi dada ao foreiro 
pelo seu tio, que a 

comprou a Bernardo 
Tavares. 

Idem 

 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 430 reis 
1 galinha 

O foreiro comprou a casa 
aos herdeiros do seu tio, o 
cónego Francisco Ferreira. 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro 9 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1703 a Junho de 1704 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 877 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de Sousa 

da Silva 
João de Sousa Cónego  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do Dr. João Rodrigues 

de Araújo. Na margem 
escreveram: «he fallecido». 

153 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 

segunda. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. O foreiro 

comprou a casa aos herdeiros de 
D. Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Filhos do Dr. Cristóvão 
Alão de Morais   Casa 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O Dr. Cristóvão Alão de Morais 
tinha comprado a casa à viúva de 

Gonçalo da Costa Coutinho.  
154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua  Pardieiro Idem 
Defronte da 

casa onde vive 
o foreiro. 

 500 reis 

A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro, como a 
antecedente. Na margem 

escreveram: «he fallecido». 

Idem 

Docu-
mento 
apenso 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas José Mendes Portugal   Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Fateusim 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 

 
 
 
 
 
 

Idem Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa de 
José Leitão Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas  154 v. 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua Idem Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas 
Na margem escreveram: «he 

fallecido». Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

Herdeiros do reverendo 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 
Sé, na Viela de Santa Clara. Na 

margem escreveram: «he 
fallecido, paga Francisco de 

Sousa Cirne». 

155  



 
Quadro 9 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1703 a Junho de 1704 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 877 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Idem 600 reis  

2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro, e este a 
Mariana da Silva Carneiro. 

155 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de Mariana da 

Silva Carneiro. 
Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Úrsula de 
Almeida  A foreira Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era viúva de 
Miguel Tavares Leitão, que 
comprou a casa a João Pinto 

do Bonjardim. 

155 v 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

O foreiro comprou a casa ao 
Dr. André Pereira Pinto. 

Tinha pertencido à mãe de 
Manuel de Sousa Ramos, 
abade de S. João de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 
Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram: 
«extinto». 156 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Simão da Costa azulador Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis  Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves 

Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

António Martins 
Raeiro Beneficiado  Idem Idem Junto à 

anterior. Idem 300 reis 
5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
Isabel Coelho, viúva. A casa 

foi de Maria Benta. Na 
margem escreveram: «he 

fallecido». 

156 v. 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

A casa foi dada ao foreiro 
pelo seu tio, que a comprou a 

Bernardo Tavares. 
Idem 

Casa n.º 21-(Casa do 
cónego Bernardo de 
Azevedo e Carvalho) 

António Mourão  Cónego O foreiro Casa e 
quintal. Idem  De vidas. 430 reis 

1 galinha 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do seu tio, o 

cónego Francisco Ferreira. 

 

Idem 



 
Quadro 10 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1704 a Junho de 1705 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 878 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de Sousa da 

Silva 

Herdeiros do cónego 
João de Sousa   

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O cónego João de Sousa tinha 
comprado a casa aos herdeiros do 
Dr. João Rodrigues de Araújo. Na 
margem escreveram: «pessuem os 

herdeiros». 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à 

anterior. 
De vidas: 
segunda. 

400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. O foreiro comprou a 
casa aos herdeiros de D. Mariana 

da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos Alão  
de Morais 

Filhos do Dr. Cristóvão 
Alão de Morais   Casa 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O Dr. Cristóvão Alão de Morais 
tinha comprado a casa à viúva de 

Gonçalo da Costa Coutinho.  
154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha Leme 

Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a Mónica 
de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua  Pardieiro Idem 
Defronte da 

casa onde vive 
o foreiro. 

 500 reis 

A casa tinha pertencido a Mónica 
de Castro, como a antecedente. Na 

margem escreveram: «Possue 
Rodrigo de Souza e he fatuozim». 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas José Mendes Portugal   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Fateusim 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 154 
v. 

 Idem Junto à torre 
do Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa de José 
Leitão.  Lotes n.º 

9.1 
 

n.º 9,5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão 

O foreiro 
Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas  155 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua Idem Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11- Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

Herdeiros do reverendo 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 

Sé, na Viela de Santa Clara. 

155 
v. 

Casa n.º 
13  Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 600 reis  

 

2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu tio, 
o Dr. Pedro Fernandes de Castro, e 
este a Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 
12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de Mariana da Silva 

Carneiro. 
Idem 



 

 

Quadro 10 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1704 a Junho de 1705 

  Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 878 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 
Úrsula de Almeida  A foreira Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho   Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era viúva de Miguel 
Tavares Leitão, que comprou 

a casa a João Pinto do 
Bonjardim. 

156 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

O foreiro comprou a casa ao 
Dr. André Pereira Pinto. 

Tinha pertencido à mãe de 
Manuel de Sousa Ramos, 
abade de S. João de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos Carvalho 
de Azevedo Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram: 
«extinto». 

156 
v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Simão da Costa azulador Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis 

Na margem escreveram: 
«pessue o licenciado Manuel 
dos Santos por morte de seu 

pai». 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Manuel Mendes 
Vieira Abade de S. Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves 

Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I Maria Martins   Idem Idem Junto à 

anterior. Idem 300 reis 
5 galinhas 

A foreira era solteira e 
morava em Lavra. Era irmã 

do foreiro anterior, que tinha 
comprado a casa a Isabel 

Coelho, viúva.  

157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

A casa foi dada ao foreiro 
pelo seu tio, que a comprou a 

Bernardo Tavares. 
Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 430 reis 
1 galinha 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do seu tio o cónego 

Francisco Ferreira. Na 
margem escreveram: 

«Extinto, he falissido». 

Idem 

 
 
 
 
 



 
Quadro 11 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1705 a Junho de 1706 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 879 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de Sousa 

da Silva 

Herdeiros do cónego 
João de Sousa   

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O cónego João de Sousa tinha 
comprado a casa aos herdeiros 

do Dr. João Rodrigues de 
Araújo. Na margem escreveram: 

«pessuem os herdeiros». 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 

segunda. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. O foreiro 

comprou a casa aos herdeiros de 
D. Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Filhos do Dr. 
Cristóvão Alão de 

Morais 
  Casa 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O Dr. Cristóvão Alão de Morais 
tinha comprado a casa à viúva 
de Gonçalo da Costa Coutinho.  

154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I Rodrigo de Sousa   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 
o arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 
A casa foi de João de Sousa 
Lima arcediago da Régua, e 

antes deste de Mónica de Castro. 
Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

José Mendes 
Portugal   Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 154 

v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a propriedade 
a José Leitão. Nela foi 

construída parte da Casa de 
Vandoma. 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 

 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas  155 

Casa n.º 10- Casa dos 
Alcoforado II João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua Idem Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11- Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

Herdeiros do 
reverendo  

mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho 

  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 
Sé, na Viela de Santa Clara. Na 
margem escreveram: «por estes 

herdeiros paga Francisco de 
Souza Cirne». 

155 
v. 

 
 
 



 

Quadro 11 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1705 a Junho de 1706 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 879 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e quintal. Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro, e este a 
Mariana da Silva Carneiro. 

155 v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de Mariana da Silva 

Carneiro. 
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 
Úrsula de Almeida  A foreira Casa e quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

A foreira era viúva de Miguel 
Tavares Leitão, que comprou 

a casa a João Pinto do 
Bonjardim. 

156 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

O foreiro comprou a casa ao 
Dr. André Pereira Pinto. 

Tinha pertencido à mãe de 
Manuel de Sousa Ramos, 
abade de S. João de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 
Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas. 500 reis  

2 galinhas 
Na margem escreveram: 

«extinto». 156 v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Manuel dos Santos   Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis 

O foreiro era licenciado. A 
casa foi de seu pai, Simão da 

Costa. 
Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves 

Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I Maria Martins   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era solteira e 
morava em Lavra. Era irmã 

do foreiro anterior, que tinha 
comprado a casa a Isabel 

Coelho, viúva. 

157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

A casa foi dada ao foreiro 
pelo seu tio, que a comprou a 

Bernardo Tavares. 
Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas. 430 reis 

1 galinha 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do seu tio o cónego 

Francisco Ferreira. Na 
margem escreveram: 

«Extinto, he falecido». 

Idem 



Quadro 12 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1706 a Junho de 1707 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 880 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Herdeiros do cónego 
João de Sousa   

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O cónego João de Sousa 
tinha comprado a casa aos 

herdeiros do Dr. João 
Rodrigues de Araújo. 

152 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: segunda. 400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na 
Rua de Redemoinho. O 

foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de D. Mariana da 

Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros do Dr. 
Cristóvão Alão de 

Morais 
  Casa 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O Dr. Cristóvão Alão de 
Morais tinha comprado a 

casa à viúva de Gonçalo da 
Costa Coutinho.  

153 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I Rodrigo de Sousa   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

A casa foi de João de 
Sousa Lima arcediago da 
Régua, e antes deste de 

Mónica de Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas José Mendes Portugal   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 
A casa estava sobre 

colunas. 
153 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a 
propriedade a José Leitão. 
Nela foi construída parte 

da Casa de Vandoma. 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 

 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas  154 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua Idem Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11- Casa 
do mestre-escola 
José da Fonseca 

Coutinho 

Herdeiros do reverendo 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho. 
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava 
junto ao aqueduto que 

levava água para a Sé, na 
Viela de Santa Clara. 

154 
v. 

 
 
 
 



 

Quadro 12 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1706 a Junho de 1707 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 880  
Casas (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e quintal. Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu 
tio, o Dr. Pedro Fernandes de 

Castro, e este a Mariana da Silva 
Carneiro. 

154 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de Mariana da Silva 

Carneiro. 
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 
Úrsula de Almeida  A foreira Casa e quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

A foreira era viúva de Miguel 
Tavares Leitão, que comprou a 
casa a João Pinto do Bonjardim. 

Na margem escreveram: «he 
falecida pessue seu filho 

Antonio Tavares Leitam». 

155 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

O foreiro comprou a casa ao Dr. 
André Pereira Pinto. 

Tinha pertencido à mãe de 
Manuel de Sousa Ramos, abade 

de S. João de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 
Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas. 500 reis  

2 galinhas 
Na margem escreveram: 

«extinto». 
155 
v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Manuel dos Santos   Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis O foreiro era licenciado. A casa 

foi de seu pai, Simão da Costa. Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves 

Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I Maria Martins   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era solteira e morava 
em Lavra. Era irmã do foreiro 
anterior, que tinha comprado a 

casa a Isabel Coelho, viúva. 

156 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

A casa foi dada ao foreiro pelo 
seu tio, que a comprou a 

Bernardo Tavares. 
Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas. 430 reis 

1 galinha 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do seu tio, o cónego 
Francisco Ferreira. Na margem 

escreveram: «Extinto, he 
falecido». 

Idem 



Quadro 13 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1707a Junho de 1708 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 881 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Herdeiros do cónego 
João de Sousa   

Casa, quintal e outra 
casa que é um 

pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O cónego João de Sousa tinha 
comprado a casa aos 
herdeiros do Dr. João 
Rodrigues de Araújo. 

152 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 

segunda. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na 
Rua de Redemoinho. O 

foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de D. Mariana da 

Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros do Dr. 
Cristóvão Alão de 

Morais 
  Casa 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O Dr. Cristóvão Alão de 
Morais tinha comprado a casa 
à viúva de Gonçalo da Costa 

Coutinho.  

153 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem 500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I Rodrigo de Sousa   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 
o arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

A casa foi de João de Sousa 
Lima arcediago da Régua, e 

antes deste de Mónica de 
Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas José Mendes Portugal   Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 153 

v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a 
propriedade a José Leitão. 

Nela foi construída parte da 
Casa de Vandoma. 

Idem Lotes 
n.º 9.1 
 

 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas  154 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II João de Sousa Lima Arcediago da 

Régua Idem Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Herdeiros do reverendo 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto 
ao aqueduto que levava água 
para a Sé, na Viela de Santa 

Clara. Na margem 
escreveram: «Possue por 

compra Francisco de 
Madureira Cirne e Souza». 

154 
v. 

 
 



 

Quadro 13 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1707 a Junho de 1708 

Fonte:  A.D.P., Livro da Fazenda n.º 881  
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho Pegada à anterior. Fateusim 600 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu tio, 
o Dr. Pedro Fernandes de Castro, e 
este a Mariana da Silva Carneiro. 

154 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de Mariana da Silva 

Carneiro. 
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

António Tavares 
Leitão   Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A casa era da mãe do foreiro, 
Úrsula de Almeida, viúva de 

Miguel Tavares Leitão, o qual a 
tinha comprado a João Pinto do 

Bonjardim. 

155 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

O foreiro comprou a casa ao Dr. 
André Pereira Pinto. 

Tinha pertencido à mãe de Manuel 
de Sousa Ramos, abade de S. João 

de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 
Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas Na margem escreveram: «extinto». 155 

v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Manuel dos Santos   Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis O foreiro era licenciado. A casa foi 

de seu pai, Simão da Costa. Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I Maria Martins   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era solteira e morava em 
Lavra. Era irmã do foreiro anterior, 
que tinha comprado a casa a Isabel 

Coelho, viúva. 

156 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

A casa foi dada ao foreiro pelo seu 
tio, que a comprou a Bernardo 

Tavares. 
Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 430 reis 
1 galinha 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do seu tio, o cónego 

Francisco Ferreira. Ao lado 
escreveram: «Extinto, he falecido». 

Idem 

 
 
 



Quadro 14 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1708 a Junho de 1709 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 882 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Herdeiros do 
cónego João de 

Sousa 
  

Casa, quintal e outra 
casa que é um 

pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O cónego João de Sousa tinha 
comprado a casa aos herdeiros 

do Dr. João Rodrigues de 
Araújo. 

152 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 

segunda. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. O foreiro 

comprou a casa aos herdeiros de 
D. Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros do Dr. 
Cristóvão Alão de 

Morais 
  Casa 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O Dr. Cristóvão Alão de Morais 
tinha comprado a casa à viúva de 

Gonçalo da Costa Coutinho.  
153 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I Rodrigo de Sousa   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 
A casa foi de João de Sousa 
Lima arcediago da Régua, e 

antes deste de Mónica de Castro. 
Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

José Mendes 
Portugal   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 153 v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a propriedade 
a José Leitão. Nela foi 

construída parte da Casa de 
Vandoma. 

Idem Lotes 
n.º 9.1  

 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas  154 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

António de Sousa 
Lima 

Arcediago da 
Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas 

O nome do arcediago está 
riscado, e na margem 

escreveram: «Pessue Rodrigo de 
Souza da Silva da villa de 

Guimarães». 

Idem 

Casa n.º 11- Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca Coutinho 

Francisco de 
Madureira Cirne e 

Sousa  
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 
Sé, na Viela de Santa Clara. O 

foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do mestre-escola José 

da Fonseca Coutinho. 

154 v. 

 



 

Quadro 14 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1708 a Junho de 1709 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 882 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e quintal. Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu tio, 
o Dr. Pedro Fernandes de Castro, e 
este a Mariana da Silva Carneiro. 

154 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de Mariana da Silva 

Carneiro. 
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

António Tavares 
Leitão   Casa e quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

A casa era da mãe do foreiro, 
Úrsula de Almeida, viúva de 

Miguel Tavares Leitão, o qual a 
tinha comprado a João Pinto do 

Bonjardim. 

155 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

O foreiro comprou a casa ao Dr. 
André Pereira Pinto. 

Tinha pertencido à mãe de Manuel 
de Sousa Ramos, abade de S. João 

de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 
Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas. 500 reis  

2 galinhas 
Na margem escreveram: 

«extinto». 
155 
v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa 

Manuel dos 
Santos   Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis O foreiro era licenciado. A casa 

foi de seu pai, Simão da Costa. Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves 

Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I Maria Martins   Idem Idem Junto à 

anterior. Idem 300 reis 
5 galinhas 

A foreira era solteira e morava em 
Lavra. Era irmã do foreiro 

anterior, que tinha comprado a 
casa a Isabel Coelho, viúva. 

156 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

A casa foi dada ao foreiro pelo seu 
tio, que a comprou a Bernardo 

Tavares. 
Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas. 430 reis 

1 galinha 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do seu tio, o cónego 
Francisco Ferreira. Na margem 

escreveram: «Extinto, he 
falecido». 

Idem 



 
Quadro 15 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1709 a Junho de 1710 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 883 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de Sousa 

da Silva 

Herdeiros do cónego 
João de Sousa   

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O cónego João de Sousa tinha 
comprado a casa aos herdeiros 

do Dr. João Rodrigues de 
Araújo. 

152 
v. 

Casa n.º 4- Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 

segunda. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. O foreiro 

comprou a casa aos herdeiros de 
D. Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5- Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros do Dr. 
Cristóvão Alão de 

Morais 
  Casa 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O Dr. Cristóvão Alão de Morais 
tinha comprado a casa à viúva 
de Gonçalo da Costa Coutinho.  

153 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem  Idem 500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa da 
Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 
o arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

A casa foi de João de Sousa 
Lima arcediago da Régua, e, 

antes deste, de Mónica de 
Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas José Mendes Portugal   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 153 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a propriedade 
a José Leitão. Nela foi erguida 

parte da Casa de Vandoma. 
Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas  154 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa da 
Silva  

António de Sousa 
Lima, arcediago 

da Régua. 
Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

Francisco de Madureira 
Cirne e Sousa    Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 
Sé, na Viela de Santa Clara. O 

foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do mestre-escola José 

da Fonseca Coutinho. 

154 
v. 

 
 



 

Quadro 15 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1709 a Junho de 1710 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 883 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho Pegada à anterior. Fateusim 600 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu tio, o Dr. 
Pedro Fernandes de Castro, e este a 

Mariana da Silva Carneiro. 

154 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos herdeiros 
de Mariana da Silva Carneiro. Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 
Luís de Magalhães  Arcediago de 

Oliveira  Casa e 
quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

O tio do foreiro, arcediago de Oliveira, 
comprou a casa a António Tavares 

Leitão. A habitação foi da mãe deste 
último, Úrsula de Almeida, viúva de 
Miguel Tavares Leitão, o qual a tinha 
comprado a João Pinto do Bonjardim. 

155 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

O foreiro comprou a casa ao Dr. André 
Pereira Pinto. Tinha pertencido à mãe de 

Manuel de Sousa Ramos, abade de S. 
João de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 
Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas Na margem escreveram: «extinto». 155 

v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Manuel dos Santos   Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas. 
primeira. 250 reis O foreiro era licenciado. A casa foi de 

seu pai, Simão da Costa. Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I Maria Martins   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era solteira e morava em Lavra. 
Era irmã do foreiro anterior, que tinha 

comprado a casa a Isabel Coelho, viúva. 
156 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 
A casa foi dada ao foreiro pelo seu tio, 

que a comprou a Bernardo Tavares.  Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 430 reis 
1 galinha 

O foreiro comprou a casa aos herdeiros 
do seu tio, o cónego Francisco Ferreira. 

Na margem escreveram: «Extinto. 
Renovousse prazo novo a seu sobrinho o 
reverendo cónego Antonio Mourão e de 

novo se acresentou huma galinha que 
junto com a renda antiga pagara para o 
São Miguel de LTLO 430 reis e duas 

galinhas». 

Idem 

 



Quadro 16 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1710 a Junho de 1711 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 884 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Herdeiros do 
cónego João de 

Sousa 
  

Casa, quintal 
e outra casa 

que é um 
pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O cónego João de Sousa tinha 
comprado a casa aos herdeiros 

do Dr. João Rodrigues de 
Araújo. Na margem escreveram: 

«Pessue o reverendo Luis de 
Souza Carneiro abbade de 

Fontellas». 

152 
v. 

Casa n.º 4- Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa 

pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 
segunda. 

400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. O foreiro 

comprou a casa aos herdeiros de 
D. Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5- Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros do Dr. 
Cristóvão Alão de 

Morais 
  Casa 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O Dr. Cristóvão Alão de Morais 
tinha comprado a casa à viúva de 

Gonçalo da Costa Coutinho.  
153 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa onde 
vive o arcediago da 

Régua. 
Idem 500 reis 

A casa foi de João de Sousa 
Lima arcediago da Régua, e, 

antes deste, de Mónica de 
Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

José Mendes 
Portugal   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 153 
v. 

Idem  Junto à torre do Aljube. De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a propriedade 
a José Leitão. Nela foi erguida 

parte da Casa de Vandoma. 
Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas  154 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de Sousa 
Lima, arcediago 

da Régua. 
Idem Idem Abaixo da anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Francisco de 
Madureira Cirne e 

Sousa  
  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 
Sé, na Viela de Santa Clara. O 

foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do mestre-escola José 

da Fonseca Coutinho. 

154 
v. 

 



 

Quadro 16 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1710 a Junho de 1711 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 884  
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho Pegada à anterior. Fateusim 600 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu tio, o Dr. 
Pedro Fernandes de Castro, e este a 

Mariana da Silva Carneiro. 

154 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos herdeiros 
de Mariana da Silva Carneiro. Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Luís de 
Magalhães  

Arcediago de 
Oliveira  Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

O tio do foreiro, arcediago de Oliveira, 
comprou a casa a António Tavares 

Leitão. A habitação foi da mãe deste 
último, Úrsula de Almeida, viúva de 
Miguel Tavares Leitão, o qual a tinha 
comprado a João Pinto do Bonjardim. 
Na margem escreveram: “Pessue hoje 
Anna Maria de Magalhães sobrinha do 
reverendo arcediago de Oliveira que foi 

Christhovão de Magalhães” 

155 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

O foreiro comprou a casa ao Dr. André 
Pereira Pinto. Tinha pertencido à mãe de 

Manuel de Sousa Ramos, abade de S. 
João de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 
Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas Na margem escreveram: extinto 155 

v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa 

Manuel dos 
Santos   Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis O foreiro era licenciado. A casa foi de 

seu pai, Simão da Costa. Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I Maria Martins   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era solteira e morava em 
Lavra. Era irmã do foreiro anterior, que 
tinha comprado a casa a Isabel Coelho, 

viúva. 

156 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 
A casa foi dada ao foreiro pelo seu tio, 

que a comprou a Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas: 
primeira. 

430 reis 
2 galinhas 

A casa foi do seu tio, o cónego António 
Mourão, o qual a tinha comprado aos 

herdeiros do seu tio o cónego Francisco 
Ferreira. O prazo foi feito de novo. 

Idem 

 



Quadro 17 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1711 a Junho de 1712 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 885 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Herdeiros do cónego 
João de Sousa   

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O cónego João de Sousa tinha 
comprado a casa aos herdeiros 

do Dr. João Rodrigues de 
Araújo. Na margem escreveram: 

«Pessue o reverendo Luis de 
Souza Carneiro abbade de 

Fontellas». 

152 
v. 

Casa n.º 4- Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 

segunda. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. O foreiro 

comprou a casa aos herdeiros de 
D. Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5- Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros do Dr. 
Cristóvão Alão de 

Morais 
  Casa 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O Dr. Cristóvão Alão de Morais 
tinha comprado a casa à viúva de 

Gonçalo da Costa Coutinho.  
153 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa da 
Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 
o arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

Morador na sua quinta de Vila 
Pouca, pertencente à vila de 

Guimarães. A casa pertenceu a 
João de Sousa Lima arcediago 

da Régua, e, antes deste, a 
Mónica de Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas José Mendes Portugal   Casa Junto ao chafariz 

da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 153 

v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a propriedade 
a José Leitão. Nela foi erguida 

parte da Casa de Vandoma. 
Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas  154 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa da 
Silva  

António de Sousa 
Magalhães, arcediago 

da Régua. 
Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Francisco de 
Madureira Cirne e 

Sousa  
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 
Sé, na Viela de Santa Clara. O 

foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do mestre-escola José 

da Fonseca Coutinho. 

154 
v. 



 

Quadro 17 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1711 a Junho de 1712 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 885 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho Pegada à anterior. Fateusim 600 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu tio, o Dr. 
Pedro Fernandes de Castro, e este a 

Mariana da Silva Carneiro. 

154 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão 
de Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da anterior. De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos herdeiros de 
Mariana da Silva Carneiro. Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Luís de 
Magalhães  

Arcediago de 
Oliveira  Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

O tio do foreiro, arcediago de Oliveira, 
comprou a casa a António Tavares Leitão. 

A habitação foi da mãe deste último, Úrsula 
de Almeida, viúva de Miguel Tavares 
Leitão, o qual a tinha comprado a João 

Pinto do Bonjardim. Na margem 
escreveram: «Pessue hoje Anna Maria de 

Magalhães sobrinha do reverendo 
arcediago Christhovão de Magalhães que 
lhas deixou e irman do reverendo Luis de 

Magalhães arcediago de Oliveira». 

155 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da 
Costa Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

O foreiro comprou a casa ao Dr. André 
Pereira Pinto. Tinha pertencido à mãe de 

Manuel de Sousa Ramos, abade de S. João 
de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 
Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas Na margem escreveram: «extinto». 155 

v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa 

Manuel dos 
Santos   Idem Idem Abaixo da anterior. De vidas: 

primeira. 250 reis O foreiro era licenciado. A casa foi de seu 
pai, Simão da Costa. Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Manuel 
Mendes Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I Maria Martins   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era solteira e morava em Lavra. 
Era irmã do foreiro anterior, que tinha 

comprado a casa a Isabel Coelho, viúva. 
156 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 
A casa foi dada ao foreiro pelo seu tio, que 

a comprou a Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 

António 
Mourão  Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas: 
primeira. 

430 reis 
2 galinhas 

A casa foi do seu tio, o cónego António 
Mourão, o qual a tinha comprado aos 

herdeiros do seu tio o cónego Francisco 
Ferreira. O prazo foi feito de novo. 

Idem 

 



Quadro 18 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1712 a Junho de 1713 

Fonte: A.D.P.,  Livro da Fazenda n.º 886 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Herdeiros do 
cónego João de 

Sousa 
  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O cónego João de Sousa tinha 
comprado a casa aos herdeiros 

do Dr. João Rodrigues de 
Araújo. 

152 
v. 

Casa n.º 4- Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 

segunda. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. O foreiro 

comprou a casa aos herdeiros de 
D. Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5- Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros do Dr. 
Cristóvão Alão de 

Morais 
  Casa 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O Dr. Cristóvão Alão de Morais 
tinha comprado a casa à viúva de 

Gonçalo da Costa Coutinho.  
153 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

Morador na sua quinta de Vila 
Pouca, pertencente à vila de 

Guimarães. A casa foi de João 
de Sousa Lima arcediago da 

Régua e, antes deste, de Mónica 
de Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

José Mendes 
Portugal   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 153 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a propriedade 
a José Leitão. Nela foi erguida 

parte da Casa de Vandoma. 
Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas  154 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de Sousa 
Magalhães, 

arcediago da 
Régua. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Francisco de 
Madureira Cirne e 

Sousa  
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 
Sé, na Viela de Santa Clara. O 

foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do mestre-escola José 

da Fonseca Coutinho. 

154 
v. 

 



 

Quadro 18 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1712 a Junho de 1713 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 886  
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu tio, o Dr. 
Pedro Fernandes de Castro, e este a 

Mariana da Silva Carneiro. 

154 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos herdeiros 
de Mariana da Silva Carneiro. Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 
Luís de Magalhães  Arcediago de 

Oliveira  Casa e 
quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

O tio do foreiro, arcediago de Oliveira, 
comprou a casa a António Tavares 

Leitão. A habitação foi da mãe deste 
último, Úrsula de Almeida, viúva de 
Miguel Tavares Leitão, o qual a tinha 
comprado a João Pinto do Bonjardim. 

155 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

O foreiro comprou a casa ao Dr. André 
Pereira Pinto. Tinha pertencido à mãe de 

Manuel de Sousa Ramos, abade de S. 
João de Ver. 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 
Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas Na margem escreveram: «extinto». 155 

v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Manuel dos Santos   Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis O foreiro era licenciado. A casa foi de 

seu pai, Simão da Costa. Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I Maria Martins   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era solteira e morava em Lavra. 
Era irmã do foreiro anterior, Bernardo 

António Martins Raeiro, que tinha 
comprado a casa a Isabel Coelho, viúva.   

156 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 
A casa foi dada ao foreiro pelo seu tio, 

que a comprou a Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas: 
primeira. 

430 reis 
2 galinhas 

A casa foi do seu tio, o cónego António 
Mourão, o qual a tinha comprado aos 

herdeiros do seu tio o cónego Francisco 
Ferreira. O prazo foi feito de novo. 

Idem 

 
 
 
 
 



Quadro 19 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1713 a Junho de 1714 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 887 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de Sousa 

da Silva 

Herdeiros do 
cónego João de 

Sousa 
  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O cónego João de Sousa tinha 
comprado a casa aos herdeiros do 
Dr. João Rodrigues de Araújo. Na 

margem escreveram: «Pessue o 
reverendo Luis de Souza Carneiro 

abbade de Fontellas». 

152 
v. 

Casa n.º 4- Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 

segunda. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. O foreiro comprou a 
casa aos herdeiros de D. Mariana 

da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5- Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros do Dr. 
Cristóvão Alão de 

Morais 
  Casa 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

O Dr. Cristóvão Alão de Morais 
tinha comprado a casa à viúva de 

Gonçalo da Costa Coutinho.  
153 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a Mónica 
de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 
o arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

Morador na sua quinta de Vila 
Pouca, pertencente à vila de 

Guimarães. A casa foi de João de 
Sousa Lima arcediago da Régua e, 
antes deste, de Mónica de Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

José Mendes 
Portugal   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 153 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a propriedade a 
José Leitão. Nela foi erguida parte 

da Casa de Vandoma. 
Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas  154 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de Sousa 
Magalhães, 

arcediago da 
Régua. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

Francisco de 
Madureira Cirne e 

Sousa  
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 
Sé, na Viela de Santa Clara. O 

foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho. 

154 
v. 



 

Quadro 19 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1713 a Junho de 1714 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 887  
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho Pegada à anterior. Fateusim 600 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu tio, o Dr. 
Pedro Fernandes de Castro. 

154 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos herdeiros 
de Mariana da Silva Carneiro. Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 
Luís de Magalhães  Arcediago de 

Oliveira  Casa e 
quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

O tio do foreiro, o arcediago de Oliveira, 
comprou a casa a António Tavares 

Leitão. 
155 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

O foreiro comprou a casa ao Dr. André 
Pereira Pinto. Na margem escreveram: 

«Pessue Pedro da Costa Lima». 
Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 
Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas Na margem escreveram: «extinto». 155 

v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Manuel dos Santos   Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis 

O foreiro era licenciado. A casa foi de 
seu pai, Simão da Costa. Na margem 
escreveram: «Pessue por compra o 

reverendo Domingos Carvalho, de que 
deve dominio». 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I Maria Martins   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era solteira e morava em Lavra. 
Era irmã do anterior foreiro, Bernardo 
António Martins Raeiro. Na margem 
escreveram:«Pessue Manuel Bayão». 

156 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Manuel Baião  O foreiro Idem Idem Pegada à anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 
A casa foi dada ao foreiro pelo seu tio, 

que a comprou a Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
cónego António 

Mourão 
António Mourão  Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas: 
primeira. 

430 reis 
2 galinhas 

A casa foi do seu tio, o cónego António 
Mourão. Na margem escreveram: «Os 

seus herdeiros». 
Idem 

 
 



 
Quadro 20 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1714 a Junho de 1715 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 888 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Luís de Sousa de 
Carvalho 

Abade de 
Fontelas  

Casa, quintal e outra 
casa que é um 

pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 
A casa pertenceu ao Dr. João 

Rodrigues de Araújo. 
152 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste  Casa pardieiro Idem Junto à anterior. De vidas: 

segunda. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. O foreiro 

comprou a casa aos herdeiros de 
D. Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho Aurélio 
de Morais   Casa 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao Dr. 
Cristóvão Alão de Morais que a 

tinha comprado à viúva de 
Gonçalo da Costa Coutinho.  

153 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 
João Freire Antão Deão  Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa tinha pertencido a 
Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 
o arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

O foreiro morava na sua quinta 
de Vila Pouca, pertencente à vila 

de Guimarães. A casa foi de 
João de Sousa Lima arcediago 

da Régua e antes deste de 
Mónica de Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

José Mendes 
Portugal   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 153 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
primeira. 

300 reis  
2 galinhas 

Nesta propriedade, que 
pertenceu a José Leitão, foi 

erguida parte da casa. 
Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma João Freire Antão Deão O foreiro Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas  154 

Casa n.º10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de Sousa 
Magalhães, 
arcediago da 

Régua. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Francisco de 
Madureira Cirne e 

Sousa  
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 
Sé, na Viela de Santa Clara. O 

foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do mestre-escola José 

da Fonseca Coutinho. 

154 
v. 



 
Quadro 20 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1714 a Junho de 1715 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 888 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho Pegada à anterior. Fateusim 600 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu tio, o 
Dr. Pedro Fernandes de Castro. 

154 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão 
de Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da anterior. De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de Mariana da Silva 

Carneiro. 
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Luís de 
Magalhães  

Arcediago de 
Oliveira  Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

O tio do foreiro, o arcediago de 
Oliveira, comprou a casa a António 

Tavares Leitão. Na margem 
escreveram: «Anna Maria de 

Magalhães moradora em Braga pessue 
estas cazas sobrinha do reverendo 

arcediago de Oliveira Christóvão de 
Magalhães metasse estas na verba». 

155 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da 
Costa Lima Tesoureiro-mor  Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

O foreiro comprou a casa ao Dr. 
André Pereira Pinto. Na margem 

escreveram: «Pedro da Costa Lima 
pessue, metasse na verba». 

Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 
Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram: «Extinto; 
estas duas addições se hão de meter 

ambas em hum só prazo, que agora se 
há de fazer ao reverendo Domingos de 

Carvalho». 

155 
v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa 

Manuel dos 
Santos   Idem Idem Abaixo da anterior. De vidas: 

segunda. 250 reis 
O foreiro era licenciado. A casa foi de 
seu pai, Simão da Costa. Na margem 

escreveram: «Extinto». 
Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Manuel Mendes 
Vieira 

Abade de S. 
Nicolau  Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi de António Alves Boim. Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I Manuel Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 
A casa foi de Bernardo António 

Martins Raeiro. 156 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem  O foreiro Idem Idem Pegada à anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 

 A casa foi dada ao foreiro pelo seu 
tio, que a comprou a Bernardo 

Tavares. 
Idem 

Casa n.º 21-Casa de 
António Mourão 

António 
Mourão  Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas: 
primeira. 

430 reis 
2 galinhas 

A casa foi do seu tio, o cónego 
António Mourão. Na margem 

escreveram: «Maria Figueiroa viuva 
may do sobredito reverendo conego 
traz em segunda vida estas cazas». 

Idem 



 
Quadro 21 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1724 a Junho de 1725 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 889 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Luís de Sousa 
de Carvalho 

Prior de 
Cedofeita  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 
A casa pertenceu ao cónego João 

de Sousa. 154 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão 
de Magalhães e 

Silva 
Arcipreste  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas: 

segunda. 
400 reis 

2 galinhas  

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. O foreiro 

comprou a casa aos herdeiros de 
D. Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho 
Aurélio de 

Morais 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas  

A casa pertenceu ao pai do 
foreiro, o Dr. Cristóvão Alão de 
Morais, que a tinha comprado à 

viúva de Gonçalo da Costa 
Coutinho.  

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela 
Antónia Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis 
A casa pertenceu ao deão João 
Freire Antão, e antes deste a 

Mónica de Castro. 
Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de 
Sousa da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 
o arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

O foreiro morava na sua quinta 
de Vila Pouca, pertencente à vila 

de Guimarães. A casa foi de 
João de Sousa Lima arcediago 

da Régua e antes deste de 
Mónica de Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

José Mendes 
Portugal   Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 155 v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela 
Antónia Freire   Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa pertenceu ao deão João 
Freire Antão. 156 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de 
Sousa da Silva  

António de Sousa 
Magalhães, 
arcediago da 

Régua. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Francisco de 
Madureira 

Cirne e Sousa  
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a 
Sé, na Viela de Santa Clara. O 

foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do mestre-escola José 

da Fonseca Coutinho. Na 
margem escreveram: «E o 

chantre novo». 

156 v. 



 

 

Quadro 21 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1724 a Junho de 1725 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 889  
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 
O foreiro comprou a casa a seu tio, o Dr. 

Pedro Fernandes de Castro. 
156 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos herdeiros 
de Mariana da Silva Carneiro. Na 
margem escreveram: «extinto». 

Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Ana Maria de 
Magalhães    Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira morava em Braga. Era 
sobrinha do arcediago de Oliveira, 
Cristóvão de Magalhães que tinha 

comprado a casa a António Tavares 
Leitão. Na margem escreveram: «O 

reverendo Luis de Magalhães arcediago 
de Oliveira possue por doação que lhe 

fes sua irmã Anna Maria de Magalhães». 

157 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima, tesoureiro-mor.  Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 

Abade de São 
Martinho do 

Campo, cónego 
 Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas Na margem escreveram: «extinto». 157 

v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Idem Idem  Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira . 250 reis O foreiro comprou a casa ao licenciado 

Manuel dos Santos. Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 

Mendes Vieira abade de São Nicolau e 
antes deste a António Martins Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel Baião, «jâ 
defunto». A casa foi de António Martins 

Raeiro. 
158 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Dr. Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

Cónego, vigário 
geral  Casa e 

quintal. Idem  De vidas: 
segunda. 

430 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa, onde morou o 
cónego António Mourão, a Maria 

Figueiroa. Por cima de «segunda vida» 
escreveram: «Em quanto vive a 

vendedora». 

Idem 

 



 
Quadro 22 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1725 a Junho de 1726 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 890 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Luís de Sousa de 
Carvalho Prior de Cedofeita  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 
A casa pertenceu ao cónego 

João de Sousa. 
154 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães e Silva Arcipreste  Casa  Idem Junto à 

anterior. 
De vidas: 
segunda. 

400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua 
de Redemoinho. O foreiro 

comprou a casa aos herdeiros de 
D. Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho Aurélio 
de Morais   Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao pai do 
foreiro, o Dr. Cristóvão Alão de 
Morais, que a tinha comprado à 

viúva de Gonçalo da Costa 
Coutinho.  

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis 
A casa pertenceu ao deão João 
Freire Antão, e antes deste a 

Mónica de Castro. 
Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 
o arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

O foreiro morava na sua quinta 
de Vila Pouca, pertencente à 
vila de Guimarães. A casa foi 

de João de Sousa Lima 
arcediago da Régua e antes 
deste de Mónica de Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

José Mendes 
Portugal   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 155 
v. 

Idem  Junto à torre 
do Aljube. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa pertenceu ao deão João 
Freire Antão. 156 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de Sousa 
Magalhães, 

arcediago da Régua. 
Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Francisco de 
Madureira Cirne e 

sua mulher 
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto 
ao aqueduto que levava água 
para a Sé, na Viela de Santa 

Clara. O foreiro comprou a casa 
aos herdeiros do mestre-escola 
José da Fonseca Coutinho. Na 

margem escreveram: «E o 
chantre novo». 

156 
v. 



 

 

Quadro 22 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1725 a Junho de 1726 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 890 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 
O foreiro comprou a casa a seu tio, o 

Dr. Pedro Fernandes de Castro. 
156 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. De vidas: segunda. 300 reis  

2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros de Mariana da Silva 

Carneiro. Na margem escreveram: 
«Extinto». 

Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 
Luís de Magalhães Arcediago de 

Oliveira  Casa e 
quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

O foreiro herdou a casa de Ana Maria 
de Magalhães, sua irmã. A habitação 
tinha pertencido a António Tavares 

Leitão.  

157 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da 
Costa Lima, tesoureiro-mor. Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 

Abade de São 
Martinho do 

Campo, cónego 
 Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram: «Extinto; he 
falecido ponhase na verba o 

pesuidor». 

157 
v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Idem Idem  Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis 

O foreiro comprou a casa ao 
licenciado Manuel dos Santos. Ao 

lado escreveram: « He falesido 
ponhase na verba o pesuidor na vida o 

que estiver». 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 
Mendes Vieira abade de São Nicolau 

e antes deste a António Martins 
Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel Baião, 
«jâ defunto». A casa foi de António 

Martins Raeiro. 
158 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Dr. Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

Cónego, vigário 
geral  Casa e 

quintal. Idem  
De vidas: segunda, 
«em quanto vive a 

vendedora». 

430 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa, onde 
morou o cónego António Mourão, a 

Maria Figueiroa.  
Idem 

 



 
Quadro 23 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1726 a Junho de 1727 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 891 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontaçõ
es 

Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Luís de Sousa de 
Carvalho 

Prior de 
Cedofeita  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 
A casa pertenceu ao cónego João de 

Sousa. 
154 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães e Silva Arcipreste  Casa  Idem Junto à 

anterior. 
De vidas: 
segunda. 

400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. O foreiro comprou a 

casa aos herdeiros de D. Mariana da 
Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho Aurélio 
de Morais   Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao pai do foreiro, o 
Dr. Cristóvão Alão de Morais, que a 

tinha comprado à viúva de Gonçalo da 
Costa Coutinho. 

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis 
A casa pertenceu ao deão João Freire 

Antão, e antes deste a Mónica de 
Castro. 

Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde 

vive o 
arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

O foreiro morava na sua quinta de 
Vila Pouca, pertencente à vila de 
Guimarães. A casa foi de João de 
Sousa Lima arcediago da Régua e 
antes deste de Mónica de Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

José Mendes 
Portugal   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 155 
v. 

Idem  Junto à torre 
do Aljube. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa pertenceu ao deão João Freire 
Antão. 156 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de Sousa 
Magalhães, 

arcediago da 
Régua. 

Idem Idem Abaixo da 
eanterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Francisco de 
Madureira Cirne e 

sua mulher 
  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a Sé, 
na Viela de Santa Clara. O foreiro 
comprou a casa aos herdeiros do 
mestre-escola José da Fonseca 

Coutinho. Na margem escreveram: 
«Possue o reverendo chantre 

Theotonio Pereira de Moura». 

156 
v. 



 

Quadro 23 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1726 a Junho de 1727 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 891 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 
O foreiro comprou a casa a seu tio, o Dr. 

Pedro Fernandes de Castro. 
156 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos herdeiros 
de Mariana da Silva Carneiro. Na 
margem escreveram: «extinto». 

Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 
Luís de Magalhães Arcediago de 

Oliveira  Casa e 
quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

O foreiro herdou a casa de Ana Maria de 
Magalhães, sua irmã. A habitação tinha 
pertencido a António Tavares Leitão. 

157 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima, tesoureiro-mor. Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 

Abade de São 
Martinho do 

Campo, cónego 
 Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram: «Extinto;  he 
falecido ponhase na verba o pesuidor». 

157 
v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Idem Idem  Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis 

O foreiro comprou a casa ao licenciado 
Manuel dos Santos. Na margem 

escreveram: «He falesido ponhase na 
verba o pesuidor na vida o que estiver». 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 

Mendes Vieira abade de São Nicolau e 
antes deste a António Martins Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel Baião, «jâ 
defunto». A casa foi de António Martins 

Raeiro. 
158 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Dr. Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

Cónego, vigário 
geral  Casa e 

quintal. Idem  

De vidas: 
segunda, 

«em quanto 
vive a 

vendedora». 

430 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa, onde morou o 
cónego António Mourão, a Maria 

Figueiroa. Na margem escreveram: 
«Saber se vive a vendedora». 

Idem 

 
 
 
 
 



Quadro 24 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1726 a Junho de 1727 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 892 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Luís de Sousa 
de Carvalho 

Prior de 
Cedofeita  

Casa, quintal 
e outra casa 

que é um 
pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao cónego João de 
Sousa. Na margem escreveram: 

«Dizem comprou o Doutor Domingos 
Barbosa conego magistral desta Se. 
Ponha se nesta verba o reverendo 

Doutor Domingos Barboza conego 
magistral desta Sé por compra que fez 

ao dito». 

154 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão 
de Magalhães e 

Silva 
Arcipreste  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas: 

segunda. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. O foreiro comprou a 

casa aos herdeiros de D. Mariana da 
Silva Carneiro. Na margem 

escreveram: «Devem vendersse que 
ficou o valor para morgado; Deve 
averiguarse a que herdeiro se tinha 

comprado, e se faleceo antes do 
reverendo arcipreste; Está extinto». 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho 
Aurélio de 

Morais 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao pai do foreiro, o 
Dr. Cristóvão Alão de Morais, que a 

tinha comprado à viúva de Gonçalo da 
Costa Coutinho. 

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela 
Antónia Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis 
A casa pertenceu ao deão João Freire 

Antão, e antes deste a Mónica de 
Castro. 

Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de 
Sousa da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

O foreiro morava na sua quinta de 
Vila Pouca, pertencenteà vila de 
Guimarães. A casa foi de João de 
Sousa Lima arcediago da Régua e 
antes deste de Mónica de Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Herdeiros de 
José Mendes 

Portugal 
  Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. Na 
margem escreveram: «Ponhase nesta 
verba senhor Hieronimo de Távora e 

Noronha deão desta Sé que possue por 
rematacam que fes aos herdeiros do 

dito, de que pagou laudemio». 

155v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

 
n.º 9,5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela 
Antónia Freire   Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa pertenceu ao deão João Freire 
Antão. 156 



 

Quadro 24 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1726 a Junho de 1727 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 892  
Casas (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confront

a-ções 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de 
Sousa da Silva  

António de Sousa 
Magalhães, arcediago 

da Régua. 
Casa Rua de 

Redemoinho  
Abaixo da 
anterior. Fateusim  1500 reis 

3 galinhas  156 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Francisco de 
Madureira 

Cirne de Sousa 
e Azevedo e sua 

mulher 

  Casa e 
quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de 

Santa Clara. O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do mestre-escola José da Fonseca 
Coutinho. Na margem escreveram: «Possue 
o reverendo chantre Theotonio Pereira de 

Moura»; «Ponhase nesta verba o reverendo 
João da Silva de Magalhães por compra». 

156 
v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 600 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu tio, o Dr. 
Pedro Fernandes de Castro. Na margem 

escreveram: «Devem venderse que ficou o 
seu valor para morgado». 

Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Maga-

lhães II e 
III 

Baltazar Leitão 
de Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem 
Defronte 

da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos herdeiros de 
Mariana da Silva Carneiro. Na margem 
escreveram: «Deve averiguarsse a qual 

herdeiro se comprarão; e se faleceo antes do 
reverendo arcipreste, está extinto». 

Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Luís de 
Magalhães 

Arcediago de 
Oliveira  Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

O foreiro herdou a casa de Ana Maria de 
Magalhães, sua irmã. A habitação tinha 
pertencido a António Tavares Leitão. 

157 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima, tesoureiro-mor. Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 

Abade de São 
Martinho do 

Campo, cónego 
 Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram: «Extinto; Pessue o 
reverendo Domingos Barboza conego 

magistral desta Se por rematação, de que 
tambem pagou dominio». 

157 
v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Idem Idem  Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis 

O foreiro comprou a casa ao licenciado 
Manuel dos Santos. Na margem 

escreveram: «He falesido mostre o titulo o 
possuidor; Simão da Costa foi primeira 

vida». Relativamente ao reverendo 
Domingos Barbosa escreveram: «O mesmo 

assima pessue por rematação». 

Idem 

 



Quadro 24 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1726 a Junho de 1727 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 892 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de prazo Foro Observações Fólio 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Rua de 

Redemoinho  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da 
Mota Campos. A casa pertenceu 
a Manuel Mendes Vieira abade 
de São Nicolau e antes deste, de 

António Alves Baião. 

157 v 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel 
Baião, «jâ defunto». A casa foi 
de António Martins Raeiro. Na 
margem escreveram: «Pessue 
Niculao de Souza Cruz e sua 

mulher Roza Loureiro Mathoza 
esta addição e as duas abaixo 

por compra que fizerão á mesma 
Sebaztianna Thereza e seu 
segundo marido o Doutor 

Miguel do Amaral e Correa». 

158 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

Dr. Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

Cónego, 
vigário geral  Casa e quintal. Idem  

De vidas: 
segunda, «em 
quanto vive a 
vendedora». 

430 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa, onde 
morou o cónego António 

Mourão, a Maria Figueiroa. Na 
margem escreveram: «He 

falecido, e ja estava em terceira 
vida por falecimento da 

vendedora. Ponhase na verba o 
herdeiro». 

Idem 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Quadro 25 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1727a Junho de 1728 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 893 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confronta-

ções 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Luís de Sousa de 
Carvalho 

Prior de 
Cedofeita  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do lado 
nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 
A casa pertenceu ao cónego João de 

Sousa.  
154 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Baltazar Leitão de 
Magalhães e Silva Arcipreste  Casa  Idem Junto à 

anterior. 
De vidas: 
segunda. 

400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. O foreiro comprou a casa 
aos herdeiros de D. Mariana da Silva. 

Na margem escreveram: «Devem 
vendersse que ficou o valor para 

morgado». 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho Aurélio 
de Morais Alão   Idem Detrás da capela-

mor da Sé.  Fateusim 2200 reis 
6 galinhas 

A casa pertenceu ao pai do foreiro, o Dr. 
Cristóvão Alão de Morais que a tinha 

comprado à viúva de Gonçalo da Costa 
Coutinho. 

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire 
Antão, e antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde 

vive o 
arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

O foreiro morava na sua quinta de Vila 
Pouca, pertencente à vila de Guimarães. 

A casa foi de João de Sousa Lima 
arcediago da Régua e antes deste de 

Mónica de Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Herdeiros de José 
Mendes Portugal   Casa Junto ao chafariz 

da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 155 

v. 

Idem  Junto à torre 
do Aljube. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas Idem otes 

n.º 9.1 
 

n.º 9,5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 
156 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
arcediago da 

Régua. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 



 

 
 
 
 
 

Quadro 25 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1727 a Junho de 1728 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 893 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Mora-
dor 

Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

Francisco de 
Madureira Cirne 

de Sousa e 
Azevedo e sua 

mulher 

  Casa e 
quintal. 

Rua de 
Redemoinho Abaixo da anterior Fateusim 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de 

Santa Clara. O foreiro comprou a casa aos 
herdeiros do mestre-escola José da Fonseca 
Coutinho. Na margem escreveram: «Possue 
o reverendo chantre Theotonio Pereira de 

Moura, ponhase na verba». 

156v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem  Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a seu tio. Na 
margem escreveram: «E falecido devem 
venderse porque ficou o seu valor para 

morgado». 

Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Baltazar Leitão de 
Magalhães Arcipreste 

 Casa Idem Defronte da anterior. De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa aos herdeiros de 
Mariana da Silva Carneiro. Na margem 

escreveram: «extinto». 
Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade Luís de Magalhães Arcediago de 

Oliveira  Casa e 
quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

A foreira anterior, Ana Maria de 
Magalhães, sua irmã, doou-lhe a casa. 

Antes desta, a casa pertenceu a António 
Tavares Leitão.  

157 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima, tesoureiro-mor.  Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 

Abade de 
São 

Martinho do 
Campo, 
cónego 

 Casa e 
quintal. Idem  De vidas. 500 reis  

2 galinhas 
Na margem escreveram: «Extinto; He 
falecido mostre o titulo o possuidor». 

157 
v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Idem   Idem Idem Abaixo da anterior. De vidas: 

primeira. 250 reis 

O foreiro comprou a casa ao licenciado 
Manuel dos Santos. Na margem 

escreveram: «He falesido mostre o titulo o 
possuidor». 

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 

Mendes Vieira abade de São Nicolau e 
antes deste, de António Alves Baião. 

Idem 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 25 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1727 a Junho de 1728 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 893 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Mora-
dor 

Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Casa Rua de 

Redemoinho Junto à anterior. Idem 300 reis 
5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel Baião, «jâ 
defunto». A casa foi de António Martins 

Raeiro. 
158 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

Dr. Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

Cónego, 
vigário geral  Casa e 

quintal. Idem  

De vidas: 
segunda, 

«em 
quanto 
vive a 

vendedora
». 

430 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa, que pertenceu ao 
cónego António Mourão, a Maria Figueiroa. 

Na margem escreveram: «Saber se vive a 
vendedora». 

Idem 



 

 

Quadro 26 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1728a Junho de 1729 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 894 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Luís de Sousa de 
Carvalho 

Prior de 
Cedofeita  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas A casa pertenceu ao cónego João de Sousa.  154 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste Baltazar 

Leitão de 
Magalhães e Silva 

  
 Casa  Idem Junto à anterior. De vidas: 

terceira. 
400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. Na margem 
escreveram: «Devem vendersse que ficou o 

valor para morgado». 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho Aurélio 
de Morais Alão   Idem 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao pai do foreiro, o Dr. 
Cristóvão Alão de Morais que a tinha 

comprado à viúva de Gonçalo da Costa 
Coutinho. 

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, 
e antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

O foreiro morava na sua quinta de Vila 
Pouca, pertencente à vila de Guimarães. A 

casa foi de João de Sousa Lima arcediago da 
Régua e antes deste de Mónica de Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Herdeiros de José 
Mendes Portugal   Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 155 

v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 
156 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
arcediago 
da Régua. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Francisco de 
Madureira Cirne 

de Sousa e 
Azevedo e sua 

mulher 

  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de Santa 

Clara. O foreiro comprou a casa aos herdeiros 
do mestre-escola José da Fonseca Coutinho. 

Na margem escreveram: «Possue o reverendo 
chantre Theotonio Pereira de Moura, ponhase 

na verba». 

156v. 



 

 

Quadro 26 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1728 a Junho de 1729 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 894 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. Na margem 
escreveram: «Devem venderse porque ficou 

o seu valor para morgado». 

Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Herdeiros do 
arcipreste 

Baltazar Leitão 
de Magalhães 

 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de Mariana 
da Silva Carneiro. Na margem escreveram: 

«extinto». 

Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Luís de 
Magalhães 

Arcediago de 
Oliveira  Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

O foreiro herdou a casa de Ana Maria de 
Magalhães, sua irmã. A habitação tinha sido 

de António Tavares Leitão. 
157 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima, tesoureiro-mor.  Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 

Abade de São 
Martinho do 

Campo, cónego 
 Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram: «Extinto; He 
falecido mostre o titulo o possuidor». 

157 
v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Idem   Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis 

O foreiro comprou a casa ao licenciado 
Manuel dos Santos. Na margem 

escreveram: «He falesido mostre o titulo o 
possuidor». 

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 

Mendes Vieira abade de São Nicolau e 
antes deste, de António Alves Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Sebastiana 
Teresa Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel Baião, «jâ 
defunto». A casa foi de António Martins 

Raeiro. 
158 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

Dr. Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

Cónego, vigário 
geral  Casa e 

quintal. Idem  

De vidas: 
segunda, 

«em quanto 
vive a 

vendedora». 

430 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa, que pertenceu ao 
cónego António Mourão, a Maria Figueiroa. 

Na margem escreveram: «Saber se vive a 
vendedora». 

Idem 



 
Quadro 27 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1729 a Junho de 1730 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 895 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de Sousa 

da Silva 

Luís de Sousa de 
Carvalho 

Prior de 
Cedofeita  

Casa, quintal e 
outra casa que 
é um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas A casa pertenceu ao cónego João de Sousa.  154 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste 

Baltazar Leitão 
de Magalhães e 

Silva 

  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas: 
terceira. 

400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de 

Magalhães tinha comprado a casa aos 
herdeiros de D. Mariana da Silva Carneiro. 

Na margem escreveram: «Devem 
vendersse que ficou o valor para 

morgado». 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho 
Aurélio de 

Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao pai do foreiro, o Dr. 
Cristóvão Alão de Morais que a tinha 

comprado à viúva de Gonçalo da Costa 
Coutinho. 

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire 
Antão, e antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

O foreiro morava na sua quinta de Vila 
Pouca, pertencente à vila de Guimarães. A 
casa foi de João de Sousa Lima arcediago 

da Régua e antes deste de Mónica de 
Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Herdeiros de José 
Mendes Portugal   Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 155 

v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 
156 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
arcediago 
da Régua. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

Teotónio Pereira 
de Moura Chantre  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de 

Santa Clara. A casa pertenceu a Francisco 
de Madureira Cirne, que a tinha comprado 

aos herdeiros do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho. 

156v. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 27 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1729 a Junho de 1730 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 895 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. Na margem 
escreveram: «Devem venderse estas duas 

moradas porque ficou o seu valor para 
morgado». 

Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II 

Herdeiros do 
arcipreste Baltazar 

Leitão de 
Magalhães 

 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de Mariana 
da Silva Carneiro. Na margem escreveram: 

«extinto». 

Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira Luís de 
Magalhães 

  Casa e 
quintal. Idem  Fateusim 700 reis 

4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de Magalhães, 
tinha-lhe doado a casa. Esta tinha sido de 

António Tavares Leitão. 

157 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima, tesoureiro-mor.  Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Domingos 
Carvalho de 

Azevedo 

Abade de São 
Martinho do 

Campo, cónego 
 Casa e 

quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram: «Extinto; He 
falecido». 

157 
v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Idem   Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis 

O foreiro comprou a casa ao licenciado 
Manuel dos Santos. Na margem 

escreveram: «He falesido mostre o titulo 
Simão da Costa foi primeira vida deve saber 
em que vida pessuihio o licenciado Manuel 

dos Santos e cobre lutuoza». 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 

Mendes Vieira abade de São Nicolau e 
antes deste, de António Alves Baião. 

Idem 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 27 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1729 a Junho de 1730 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 895 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Casa Rua de 

Redemoinho Junto à anterior. Fateusim 300 reis 
5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel Baião, «jâ 
defunto». A casa foi de António Martins 

Raeiro. 
158 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Dr. Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

Cónego, vigário 
geral  Casa e 

quintal. Idem  

De vidas: 
segunda, 

«em quanto 
vive a 

vendedora». 

430 reis 
2 galinhas 

O foreiro comprou a casa a Maria 
Figueiroa. Tinha pertencido ao cónego 

António Mourão. Na margem escreveram: 
«Saber hé falecida; Ponhace o reverendo 

Doutor em terceira vida». 

Idem 



Quadro 28 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1730 a Junho de 1731 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 896 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de Sousa 

da Silva 

Luís de Sousa 
de Carvalho 

Prior de 
Cedofeita  

Casa, quintal e 
outra casa que 
é um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas A casa pertenceu ao cónego João de Sousa.  154 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste 

Baltazar Leitão 
de Magalhães e 

Silva 

  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas: 
terceira. 

400 reis 
2 galinhas  

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho 
Aurélio de 

Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas  

A casa pertenceu ao pai do foreiro, o Dr. 
Cristóvão Alão de Morais que a tinha 

comprado à viúva de Gonçalo da Costa 
Coutinho. 

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela 
Antónia Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire 
Antão, e antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de 
Sousa da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

O foreiro morava na sua quinta de Vila 
Pouca, pertencente à vila de Guimarães. A 
casa foi de João de Sousa Lima arcediago 

da Régua e antes deste de Mónica de 
Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Herdeiros de 
José Mendes 

Portugal 
  Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 155 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. Por 
cima de «segunda» vida escreveram 

«terceira» vida. Na margem escreveram: 
«Cobre lutuoza das duas vidas». 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela 
Antónia Freire   Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas A casa foi do deão João Freire Antão. 156 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de 
Sousa da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
arcediago 
da Régua. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

Teotónio 
Pereira de 

Moura 
Chantre  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de 

Santa Clara. A casa pertenceu a Francisco 
de Madureira Cirne, que a tinha comprado 

aos herdeiros do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho. 

156v. 



 
Quadro 28 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1730 a Junho de 1731 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 896 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupa-

ção Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13   Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha comprado 
a casa a seu tio, o Dr. Pedro Fernandes de 

Castro. 
Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II 

Herdeiros do arcipreste 
Baltazar Leitão de 

Magalhães   Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha comprado 
a casa aos herdeiros de Mariana da Silva 

Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de Oliveira 

Luís de Magalhães 
  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do arcediago 
de Oliveira Luís de Magalhães, tinha-lhe 
doado a casa. Esta tinha sido de António 

Tavares Leitão. 

157 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima Pedro da Costa Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima, tesoureiro-mor.  Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Herdeiros de Domingos 
Carvalho de Azevedo 

abade de São Martinho 
do Campo (cónego da 

Sé) 

  Casa e 
quintal. Idem  De vidas. 500 reis  

2 galinhas  157 
v. 

Casa n.º 1-Casa de 
Simão da Costa Idem   Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis 

Domingos Carvalho de Azevedo tinha 
comprado a casa ao licenciado Manuel dos 

Santos. Simão da Costa foi primeira vida. Na 
margem escreveram: «Cobre lutuoza e saiba 
em que vida as teve o licenciado Manuel dos 

Santos». 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel Mendes 
Vieira abade de São Nicolau e antes deste, de 

António Alves Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I Sebastiana Teresa Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel Baião, «jâ 
defunto». A casa foi de António Martins 

Raeiro. 
158 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Herdeiros do reverendo 
Bernardo de Azevedo e 

Carvalho 
  Casa e 

quintal. Idem  De vidas: 
extinto. 

430 reis 
2 galinhas 

O reverendo Bernardo de Azevedo e Carvalho 
tinha comprado a casa a Maria Figueiroa. A 

casa tinha pertencido ao cónego António 
Mourão. 

Idem 



 

 

Quadro 29 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1731 a Junho de 1732 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 897 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confronta-

ções 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de Sousa 

da Silva 

Luís de Sousa de 
Carvalho 

Prior de 
Cedofeita  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 
A casa pertenceu ao cónego João de 

Sousa.  154 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste Baltazar 

Leitão de 
Magalhães e Silva 

  Casa  Idem Junto à 
anterior. De vidas.  400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de 

Magalhães tinha comprado a casa aos 
herdeiros de D. Mariana da Silva 

Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho Aurélio 
de Morais Alão   Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao pai do foreiro, o 
Dr. Cristóvão Alão de Morais que a 

tinha comprado à viúva de Gonçalo da 
Costa Coutinho. 

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis 
A casa pertenceu ao deão João Freire 

Antão, e antes deste a Mónica de 
Castro. 

Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 
o arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 

O foreiro morava na sua quinta de Vila 
Pouca, pertencente à vila de Guimarães. 

A casa foi de João de Sousa Lima 
arcediago da Régua e antes deste de 

Mónica de Castro. 

Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Herdeiros de José 
Mendes Portugal   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 155 v. 

Idem  Junto à torre 
do Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 
156 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de Sousa 
Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

Teotónio Pereira 
de Moura Chantre  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a Sé, na 
Viela de Santa Clara. A casa pertenceu 
a Francisco de Madureira Cirne, que a 

tinha comprado aos herdeiros do 
mestre-escola José da Fonseca 

Coutinho. 

156v. 



 

Quadro 29 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1731 a Junho de 1732 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 897 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13   Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 

156 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II 

Herdeiros do 
arcipreste Baltazar 

Leitão de 
Magalhães   Casa Idem Defronte da 

anterior. 
De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães comprou a 
casa aos herdeiros de Mariana da Silva 

Carneiro. 
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira Luís de 
Magalhães 

  Casa e 
quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de Magalhães, 

tinha-lhe doado a casa. 
157 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima, tesoureiro-mor.  Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Herdeiros de 
Domingos 

Carvalho de 
Azevedo abade de 
São Martinho do 

Campo (cónego da 
Sé) 

  Casa e 
quintal. Idem  De vidas. 500 reis  

2 galinhas  157 
v. 

Casa n.º 1- Casa de 
Simão da Costa Idem   Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis 

Domingos Carvalho de Azevedo tinha 
comprado a casa ao licenciado Manuel dos 
Santos. Simão da Costa foi primeira vida. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 

Mendes Vieira abade de São Nicolau e 
antes deste, de António Alves Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 
A foreira era filha de Manuel Baião. A casa 

foi de António Martins Raeiro. 158 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Herdeiros do 
reverendo 

Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

  Casa e 
quintal. Idem  De vidas: 

extinto. 
430 reis 

2 galinhas 

O reverendo Bernardo de Azevedo e 
Carvalho tinha comprado a casa a Maria 

Figueiroa. Antes desta foreira a casa 
pertencia o cónego António Mourão. 

Idem 



 

 
 
 

Quadro 30 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1732 a Junho de 1733 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 898 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontaçõ

es 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Luís de Sousa de 
Carvalho 

Prior de 
Cedofeita  

Casa, quintal e 
outra casa que é 

um pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas A casa pertenceu ao cónego João de Sousa.  154 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste 

Baltazar Leitão de 
Magalhães e Silva 

  Casa  Idem Junto à 
anterior. De vidas.  400 reis 

2 galinhas  

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. Na margem 
escreveram: «Devem venderse por ficar o 

valor a vinculado». 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho 
Aurélio de Morais 

Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas  

A casa pertenceu ao pai do foreiro, o Dr. 
Cristóvão Alão de Morais que a tinha 

comprado à viúva de Gonçalo da Costa 
Coutinho. 

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde 

vive o 
arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 
O foreiro morava na sua quinta de Vila Pouca,, 
pertencente à vila de Guimarães. A casa foi de 

João de Sousa Lima arcediago da Régua. 
Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Herdeiros de José 
Mendes Portugal   Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 155 

v. 

Idem  Junto à torre 
do Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 
156 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Teotónio Pereira 
de Moura Chantre  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto que 
levava água para a Sé, na Viela de Santa Clara. 

A casa foi de Francisco de Madureira Cirne 
que a comprou aos herdeiros do reverendo 

José da Fonseca Coutinho. 

156v. 



 
Quadro 30 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1732 a Junho de 1733 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 898 

Casas (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Idem Rua de 

Redemoinho  Pegada à anterior. Fateusim 600 reis 
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 

156 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Maga-

lhães III e 
II 

Herdeiros do 
reverendo Baltazar 

Leitão de 
Magalhães 

 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de 

Mariana da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira Luís de 
Magalhães 

  Casa e quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de 

Magalhães, tinha-lhe doado a casa. 
157 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima. Idem 

Casa n.º 2-Casa do 
cónego Domingos 

Carvalho e Azevedo 

Herdeiros de 
Domingos 

Carvalho de 
Azevedo abade de 
São Martinho do 

Campo (cónego da 
Sé) 

  Casa e quintal. Idem  De vidas. 500 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram: «Pessue o 
reverendo conego magistral Domingos 

Barbosa por rematacão». 

157 
v. 

Casa n.º 1- Casa de 
Simão da Costa Idem   Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
primeira. 250 reis 

Domingos Carvalho de Azevedo tinha 
comprado a casa ao licenciado Manuel 

dos Santos. Simão da Costa foi a 
primeira vida. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 

Mendes Vieira abade de São Nicolau e 
antes deste, de António Alves Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 
A foreira era filha de Manuel Baião. A 

casa foi de António Martins Raeiro. 158 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Herdeiros do 
reverendo 

Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

  Casa e quintal. Idem  De vidas: 
extinto. 

430 reis 
2 galinhas 

O reverendo Bernardo de Azevedo e 
Carvalho tinha comprado a casa a Maria 

Figueiroa. Antes desta foreira a 
habitação pertencia ao cónego António 

Mourão. 

Idem 



 

 
 
 
 

Quadro 31 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1733 a Junho de 1734 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 899 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
cónego João de 
Sousa da Silva 

Luís de Sousa de 
Carvalho 

Prior de 
Cedofeita  

Casa, quintal 
e outra casa 

que é um 
pardieiro. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao cónego João de Sousa. 
Na margem escreveram:«Dizem que comprou 
o Doutor Domingos Barbosa conego magistral 

desta Sé». 

154 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste Baltazar 

Leitão de 
Magalhães e Silva 

  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas.  400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro.  

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

Antes de Agostinho Aurélio de Morais Alão a 
casa pertenceu ao seu pai, e, antes deste, ao 
seu avô o Dr. Cristóvão Alão de Morais, o 

qual a tinha comprado à viúva de Gonçalo da 
Costa Coutinho. 

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 

arcediago da Régua. 
Idem 500 reis 

O foreiro morava na sua quinta de Vila Pouca, 
pertencente à vila de Guimarães. A casa foi do 

reverendo João de Sousa Lima. 
Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Herdeiros de José 
Mendes Portugal   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 155 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem Rua do 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 
156 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Teotónio Pereira 
de Moura Chantre  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de Santa 
Clara. A casa foi de Francisco de Madureira 

Cirne que a comprou aos herdeiros do 
reverendo José da Fonseca Coutinho. 

156v. 



 

 
 
 
 
 

Quadro 31 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1733 a Junho de 1734 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 899 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confronta-

ções 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 

156 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Herdeiros do 
reverendo Baltazar 

Leitão de 
Magalhães 

 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de Mariana 

da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira Luís de 
Magalhães 

  Casa e 
quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de Magalhães, 

tinha-lhe doado a casa. 
157 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima. Idem 

  500 reis  
2 galinhas 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

157 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da Casa 

do Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e 

quintal. Idem Abaixo da 
anterior. 

De vidas: 
primeira. 250 reis 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 

Mendes Vieira abade de São Nicolau e 
antes deste, de António Alves Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Idem Idem Junto à 

anterior. Idem 300 reis 
5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel Baião. A casa 
foi de António Martins Raeiro. 158 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral  Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

Herdeiros do 
reverendo 

Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

  Casa e 
quintal. Idem  De vidas: 

extinto. 
430 reis 

2 galinhas 

O reverendo Bernardo de Azevedo e 
Carvalho tinha comprado a casa a Maria 

Figueiroa. Antes desta foreira a habitação 
pertencia ao cónego António Mourão. 

Idem 



 
 
 
 

Quadro 32  
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1734 a Junho de 1735 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 900 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Dr. Domingos 

Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís 
Sousa de Carvalho, e este comprou-a ao 

cónego João de Sousa. 

154 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste 

Baltazar Leitão 
de Magalhães e 

Silva 

  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas.  400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho 
Aurélio de 

Morais Alão 

  Idem 
Detrás da 

capela-mor da 
Sé. 

 Fateusim 2200 reis 
6 galinhas 

Antes de Agostinho Aurélio de Morais Alão a 
casa pertenceu ao seu pai, e, antes deste, ao 
seu avô o Dr. Cristóvão Alão de Morais, o 

qual a tinha comprado à viúva de Gonçalo da 
Costa Coutinho. 

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela 
Antónia Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de 
Sousa da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago da 

Régua. 

Idem 500 reis 
O foreiro morava na sua quinta de Vila Pouca, 
pertencente à vila de Guimarães. A casa foi do 

reverendo João de Sousa Lima. 
Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Herdeiros de 
José Mendes 

Portugal 
  Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 155 

v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela 
Antónia Freire   Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 
156 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de 
Sousa da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Teotónio 
Pereira de 

Moura 
Chantre  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de Santa 
Clara. A casa foi de Francisco de Madureira 

Cirne que a comprou aos herdeiros do 
reverendo José da Fonseca Coutinho. 

156v. 



 

 
 
 
 
 

Quadro 32 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1734 a Junho de 1735 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 900 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho Pegada à anterior. Idem 600 reis 
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 

156 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Herdeiros do 
reverendo 

Baltazar Leitão 
de Magalhães 

 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de Mariana 

da Silva Carneiro. 
Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira Luís de 
Magalhães 

  Casa e 
quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de Magalhães, 

tinha-lhe doado a casa. 
157 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Dr. Pedro da 
Costa Lima   Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima. Idem 

  500 reis  
2 galinhas 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

157 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da Casa 

do Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e 

quintal. Idem Abaixo da 
anterior.  250 reis 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 

Mendes Vieira abade de São Nicolau e 
antes deste, de António Alves Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Sebastiana 
Teresa Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 
A foreira era filha de Manuel Baião. A casa 

foi de António Martins Raeiro. 158 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

Herdeiros do 
reverendo 

Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

  Casa e 
quintal. Idem  De vidas: 

extinto. 
430 reis 

2 galinhas 

O reverendo Bernardo de Azevedo e 
Carvalho tinha comprado a casa a Maria 

Figueiroa. Antes desta foreira a habitação 
pertencia ao cónego António Mourão. 

Idem 



 
 

Quadro 33  
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1735 a Junho de 1736 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 901 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Dr. Domingos 

Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís 
Sousa de Carvalho, e este comprou-a ao 

cónego João de Sousa. 

154 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste Baltazar 

Leitão de 
Magalhães e Silva 

  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas.  400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

Antes de Agostinho Aurélio de Morais Alão a 
casa pertenceu ao seu pai, e, antes deste, ao 
seu avô o Dr. Cristóvão Alão de Morais, o 

qual a tinha comprado à viúva de Gonçalo da 
Costa Coutinho. 

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago. 

Idem 500 reis 
O foreiro morava na sua quinta de Vila Pouca, 
pertencente à vila de Guimarães. A casa foi do 

reverendo João de Sousa Lima. 
Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Herdeiros de José 
Mendes Portugal   Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. 155 

v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

«de 
lutuoza 
outro 
tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

156 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Teotónio Pereira 
de Moura Chantre  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de Santa 
Clara. A casa foi de Francisco de Madureira 

Cirne que a comprou aos herdeiros do 
reverendo José da Fonseca Coutinho. Na 

margem escreveram: «He falecido». 

156v. 



 

Quadro 33 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1735 a Junho de 1736 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 901 

Casas/Lotes (1) Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações 

Tipo 
de 

prazo 
Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. 

Fateu-
sim 

600 reis 
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 

156 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II 

Herdeiros do 
reverendo Baltazar 

Leitão de 
Magalhães 

 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De 
vidas: 

terceira
. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de Mariana 

da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira Luís de 
Magalhães 

  Casa e 
quintal. Idem  Fateu-

sim 
700 reis  

4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de Magalhães, 

tinha-lhe doado a casa. 
157 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima. Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 

«de lutuoza 
outro tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

157 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis «de 
lutuoza outro 

tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateu-

sim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 

Mendes Vieira abade de São Nicolau e 
antes deste, de António Alves Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 
A foreira era filha de Manuel Baião. A casa 

foi de António Martins Raeiro. 158 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Herdeiros do 
reverendo 

Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

  Casa e 
quintal. Idem  

De 
vidas: 

extinto. 

430 reis 
2 galinhas 

O reverendo Bernardo de Azevedo e 
Carvalho tinha comprado a casa a Maria 

Figueiroa. Antes desta foreira a casa 
pertencia ao cónego António Mourão. 

Idem 



 

 

Quadro 34  
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1736 a Junho de 1737 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 902 

Casas/Lotes (1) Foreiro Ocupação Morador 
Tipo de 

propriedad
e  

Local Confronta-
ções 

Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Dr. Domingos 

Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís Sousa 
de Carvalho, e este comprou-a ao cónego João de 

Sousa. 

154 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste 

Baltazar Leitão de 
Magalhães e Silva 

  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas.  400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de Redemoinho. 
Baltazar Leitão de Magalhães tinha comprado a 

casa aos herdeiros de D. Mariana da Silva 
Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho 

Aurélio de Morais 
Alão 

  Idem 
Detrás da 

capela-mor 
da Sé. 

 Fateusim 2200 reis 
6 galinhas 

Antes de Agostinho Aurélio de Morais Alão a casa 
pertenceu ao seu pai, e antes deste, ao seu avô 

Cristóvão Alão de Morais. Este tinha-a comprado à 
viúva de Gonçalo da Costa. 

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 

o arcediago. 
Idem 500 reis  O foreiro era da vila de Guimarães. A casa foi do 

arcediago João de Sousa Lima. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e Noronha Deão  Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 
A casa estava sobre colunas. O foreiro comprou-a 

aos herdeiros de José Mendes Portugal. 
155 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

«de 
lutuoza 
outro 
tanto» 

Idem 

Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 

1100 reis 
4 galinhas 

«de 
lutuoza 
outro 
tanto» 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

156 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 34 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1736 a Junho de 1737 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 902 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

Teotónio Pereira 
de Moura Chantre  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho  
Abaixo da 
anterior. Fateusim 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a Sé, na 

Viela de Santa Clara. A casa foi de 
Francisco de Madureira Cirne que a 

comprou aos herdeiros do reverendo José 
da Fonseca Coutinho. 

156v. 

Casa n.º 
13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 
Idem 

Casa n.º 
12 

Casas 
dos 

Maga-
lhães 

III e II 

Herdeiros do 
reverendo Baltazar 

Leitão de 
Magalhães 

 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

 Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de 

Mariana da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 15-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira Luís de 
Magalhães 

  Casa e 
quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de 

Magalhães, tinha-lhe doado a casa. 
157 

Casa n.º 16-Casa 
dos Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima. Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho 
e Azevedo, abade de S. Martinho do 

Campo. 

157 
v. Lotes 

n.º 1 
 

n.º 2 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho 
e Azevedo, abade de S. Martinho do 
Campo, e, antes deste, do licenciado 

Manuel dos Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 

Mendes Vieira abade de São Nicolau e 
antes deste, de António Alves Baião. 

Idem 



 
Quadro 34 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1736 a Junho de 1737 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 902 

Casas/Lotes (1)  
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Casa Rua de 

Redemoinho Junto à anterior. Fateusim 300 reis 
5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel Baião «já 
defunto». A casa foi de António Martins 

Raeiro. 
158 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Herdeiros do 
reverendo 

Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

  Casa e 
quintal. Idem  De vidas: 

extinto. 
430 reis 

2 galinhas 

O reverendo Bernardo de Azevedo e 
Carvalho tinha comprado a casa a Maria 

Figueiroa. Antes desta foreira a casa 
pertencia ao cónego António Mourão. 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Quadro 35 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1737 a Junho de 1738 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 903 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Dr. Domingos 

Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís 
Sousa de Carvalho, e este comprou-a ao 

cónego João de Sousa. 

154 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste Baltazar 

Leitão de 
Magalhães e Silva 

  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas.  400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

Antes de Agostinho Aurélio de Morais Alão 
a casa pertenceu ao seu pai, e antes deste, ao 

seu avô, Cristóvão Alão, o qual a tinha 
comprado à viúva de Gonçalo da Costa. 

155 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, 
e antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago. 

Idem 500 reis O foreiro era da vila de Guimarães. A casa 
foi do arcediago João de Sousa Lima. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e Noronha Deão  Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

155 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

156 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

João da Silva de 
Magalhães Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de Santa 

Clara. A casa foi do chantre Teotónio 
Pereira de Moura que a tinha comprado a 

Francisco de Madureira. 

156v. 



 

 
 

Quadro 35 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1737 a Junho de 1738 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 903 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim  600 reis 

2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 

156 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II 

Herdeiros do 
reverendo Baltazar 

Leitão de 
Magalhães 

 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

 Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de Mariana 

da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira Luís de 
Magalhães 

  Casa e 
quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de Magalhães, 

tinha-lhe doado a casa. 
157 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima. Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

157 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e, antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 

Mendes Vieira abade de São Nicolau e 
antes deste, de António Alves Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel Baião «já 
defunto». A casa foi de António Martins 

Raeiro. 
158 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Herdeiros do 
reverendo 

Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

  Casa e 
quintal. Idem  De vidas: 

extinto. 
430 reis 

2 galinhas 

O reverendo Bernardo de Azevedo e 
Carvalho tinha comprado a casa a Maria 

Figueiroa. Antes desta foreira a casa 
pertencia ao cónego António Mourão. 

Idem 



 

 
 

Quadro 36 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1738 a Junho de 1739 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 904 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupa-
ção Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do Dr. 
Domingos Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís 
Sousa de Carvalho, e este comprou-a ao 

cónego João de Sousa. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste 

Baltazar Leitão 
de Magalhães e 

Silva 

  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas.  400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho 
Aurélio de 

Morais Alão 

  Idem 
Detrás da 

capela-mor 
da Sé. 

 Fateusim 2200 reis 
6 galinhas 

Antes de Agostinho Aurélio de Morais Alão a 
casa pertenceu ao seu pai, e, antes deste, ao 

seu avô, Cristóvão Alão, o qual a tinha 
comprado à viúva de Gonçalo da Costa. 

154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela 
Antónia Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de 
Sousa da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago. 

Idem 500 reis O foreiro era da vila de Guimarães. A casa foi 
do arcediago João de Sousa Lima. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e 
Noronha 

Deão  Casa 
Junto ao 

chafariz da 
Sé. 

 Idem 900 reis 
4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela 
Antónia Freire   Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de 
Sousa da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

João da Silva 
de Magalhães 

Arci-
preste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de Santa 
Clara. A casa foi do chantre Teotónio Pereira 
de Moura que a tinha comprado a Francisco 

de Madureira. 

155 
v. 



 

 

Quadro 36 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1738 a Junho de 1739 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 904 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupa-
ção Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e quintal Rua de 

Redemoinho  Pegada à anterior. Fateusim 600 reis 
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 

155 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II 

Herdeiros do 
reverendo Baltazar 

Leitão de 
Magalhães 

 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de Mariana 

da Silva Carneiro.  

 
Idem 

 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira Luís de 
Magalhães 

  Casa e quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de Magalhães, 

tinha-lhe doado a casa. 
156 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima.  Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

156 
v. LOtes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e, antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa pertenceu a Manuel 

Mendes Vieira abade de São Nicolau e 
antes deste, de António Alves Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel Baião «já 
defunto». A casa foi de António Martins 

Raeiro. 
157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Herdeiros do 
reverendo 

Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

  Casa e quintal. Idem  De vidas: 
extinto. 

430 reis 
2 galinhas 

O reverendo Bernardo de Azevedo e 
Carvalho tinha comprado a casa a Maria 

Figueiroa. Antes desta foreira a casa 
pertencia ao cónego António Mourão. 

Idem 



 

 
 
 

Quadro 37 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1739 a Junho de 1740 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 905 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Dr. Domingos 

Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís 
Sousa de Carvalho, e este comprou-a ao 

cónego João de Sousa. 

153 
v. 

Casa n.º4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste 

Baltazar Leitão de 
Magalhães e Silva 

  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas.  400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho 

Aurélio de Morais 
Alão 

  Idem 
Detrás da 

capela-mor 
da Sé. 

 Fateusim 2200 reis 
6 galinhas 

Antes de Agostinho Aurélio de Morais Alão 
a casa pertenceu ao seu pai, e, antes deste, ao 

seu avô Cristóvão Alão, o qual a tinha 
comprado à viúva de Gonçalo da Costa. 

154 

Casa n.º6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, 
e antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago. 

Idem 500 reis O foreiro era da vila de Guimarães. A casa 
foi do arcediago João de Sousa Lima. Idem 

Casa n.º8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e Noronha Deão  Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

João da Silva de 
Magalhães Arcipreste  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de Santa 

Clara. A casa foi do chantre Teotónio 
Pereira de Moura que a tinha comprado a 

Francisco de Madureira. 

155 
v. 



 

 
 

Quadro 37 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1739 a Junho de 1740 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 905  
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho  Pegada à anterior. Fateusim  600 reis 
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 

155 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II  

Herdeiros do 
reverendo Baltazar 

Leitão de 
Magalhães 

 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

 Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de Mariana 

da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira Luís de 
Magalhães 

  Casa e 
quintal. Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de Magalhães, 

tinha-lhe doado a casa. 
156 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima.  Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

156 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e, antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

A casa foi do reverendo Manuel Mendes 
Vieira, e antes deste de António Alves 

Baião. 
Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel Baião «já 
defunto». A casa foi de António Martins 

Raeiro. 
157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Herdeiros do 
reverendo 

Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

  Casa e 
quintal. Idem  De vidas: 

extinto. 
430 reis 

2 galinhas 

O reverendo Bernardo de Azevedo e 
Carvalho tinha comprado a casa a Maria 

Figueiroa. Antes desta foreira a casa 
pertencia ao cónego António Mourão. 

Idem 



 

 
 

Quadro 38 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1740 a Junho de 1741 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 906 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupa-
ção Morador Tipo de 

propriedade Local Confronta-
ções 

Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do Dr. 
Domingos Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís 
Sousa de Carvalho, e este comprou-a ao 

cónego João de Sousa. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste Baltazar 

Leitão de 
Magalhães e Silva 

  Casa  Idem Junto à 
anterior. De vidas.  400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

Antes de Agostinho Aurélio de Morais Alão a 
casa pertenceu ao seu pai, e, antes deste, ao 

seu avô Cristóvão Alão, o qual a tinha 
comprado à viúva de Gonçalo da Costa. 

154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde 

vive o 
arcediago. 

Idem 500 reis O foreiro era da vila de Guimarães. A casa foi 
do arcediago João de Sousa Lima. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e Noronha Deão  Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre 
do Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

João da Silva de 
Magalhães Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto que 
levava água para a Sé, na Viela de Santa Clara. 

A casa foi do chantre Teotónio Pereira de 
Moura que a tinha comprado a Francisco de 

Madureira Cirne. 

155 
v. 



 
Quadro 38 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1740 a Junho de 1741 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 906 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade Local Confronta-
ções 

Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 

155 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II 

Herdeiros do 
reverendo Baltazar 

Leitão de Magalhães 
 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

 Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de Mariana 

da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de Oliveira 

Luís de Magalhães 
  Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de Magalhães, 

tinha-lhe doado a casa. 
156 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima Pedro da Costa Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima.  Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

156 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e, antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

A casa foi do reverendo Manuel Mendes 
Vieira, e antes deste de António Alves 

Baião. 
Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Sebastiana Teresa 
Baião   Idem Idem Junto à 

anterior. Idem 300 reis 
5 galinhas 

A foreira era filha de Manuel Baião «já 
defunto». A casa foi de António Martins 
Raeiro. Na margem escreveram: «Esta 

addição e az duas abaixo pessue Niculao de 
Souza Cruz e sua mulher Roza Loureiro 
Matoza por compra que fez á ditta e seu 
marido o Doutor Miguel do Amaral». 

157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Herdeiros do 
reverendo Bernardo 

de Azevedo e 
Carvalho 

  Casa e 
quintal. Idem  De vidas: 

extinto. 
430 reis 

2 galinhas 

O reverendo Bernardo de Azevedo e 
Carvalho tinha comprado a casa a Maria 

Figueiroa. Antes desta foreira a casa 
pertencia ao cónego António Mourão. 

Idem 



 

 

Quadro 39 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1741 a Junho de 1742 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 907 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Dr. Domingos 

Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Duas casas (uma 

foi pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís 
Sousa de Carvalho, e este comprou-a ao 

cónego João de Sousa. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste 

Baltazar Leitão 
de Magalhães e 

Silva 

  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas.  400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho 
Aurélio de 

Morais Alão 

  Idem 
Detrás da 

capela-mor 
da Sé. 

 Fateusim 2200 reis 
6 galinhas 

Antes de Agostinho Aurélio de Morais Alão a 
casa tinha pertencido ao seu pai, e, antes 

deste, ao seu avô Cristóvão Alão, o qual a 
tinha comprado à viúva de Gonçalo da Costa. 

154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela 
Antónia Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de 
Sousa da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 

o arcediago. 
Idem 500 reis  O foreiro era da vila de Guimarães. A casa 

foi do arcediago João de Sousa Lima. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e 
Noronha 

Deão  Casa 
Junto ao 

chafariz da 
Sé. 

 Idem 900 reis 
4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela 
Antónia Freire   Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de 
Sousa da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

João da Silva 
de Magalhães Arcipreste  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de Santa 
Clara. A casa foi do chantre Teotónio Pereira 
de Moura que a tinha comprado a Francisco 

de Madureira Cirne. 

155 
v. 



 

 

Quadro 39 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1741 a Junho de 1742 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 907 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim  600 reis 

2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 

155 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II 

Herdeiros do 
reverendo Baltazar 

Leitão de Magalhães 
 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de Mariana 

da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de Oliveira 

Luís de Magalhães 
  Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de Magalhães, 

tinha-lhe doado a casa. 
156 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima Pedro da Costa Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima.  Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

156 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e, antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis A casa foi do reverendo Manuel Mendes 

Vieira, e antes de António Alves Baião. Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Nicolau de Sousa 
Cruz e sua mulher    Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a  Sebastiana 
Teresa Baião, filha de Manuel Baião “já 

defunto”. A casa tinha pertencido a António 
Martins Raeiro.  

157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

Herdeiros do 
reverendo Bernardo 

de Azevedo e 
Carvalho 

  Casa e 
quintal. Idem  De vidas: 

extinto. 
430 reis 

2 galinhas 

O reverendo Bernardo de Azevedo e 
Carvalho tinha comprado a casa a Maria 

Figueiroa. Antes desta foreira a casa foi do 
cónego António Mourão. 

Idem 



 

 
 

Quadro 40 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1742 a Junho de 1743 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 908 
Casas/Lotes  (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Dr. Domingos 

Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís 
Sousa de Carvalho, e este comprou-a ao 

cónego João de Sousa. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste Baltazar 

Leitão de Magalhães 
e Silva 

  Casa  Idem Junto à anterior. De 
vidas.  

400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

Antes de Agostinho Aurélio de Morais Alão 
a casa tinha pertencido ao seu pai, e, antes 
deste, ao seu avô Cristóvão Alão, o qual a 

tinha comprado à viúva de Gonçalo da 
Costa. 

154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem  Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, 
e antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa da 
Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago. 

Idem 500 reis O foreiro era da vila de Guimarães. A casa 
foi do arcediago João de Sousa Lima. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de Távora 
e Noronha Deão  Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De 
vidas: 

terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa da 
Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

João da Silva de 
Magalhães Arcipreste  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de Santa 

Clara. A casa foi do chantre Teotónio 
Pereira de Moura que a tinha comprado a 

Francisco de Madureira Cirne. 

155 
v. 



 

 

Quadro 40 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1742 a Junho de 1743 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 908 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim  600 reis 

2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 

1555 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II 

Herdeiros do 
reverendo Baltazar 

Leitão de Magalhães 
 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de Mariana 

da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de Oliveira 

Luís de Magalhães 
  Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de Magalhães, 

tinha-lhe doado a casa. 
156 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima Pedro da Costa Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima.  Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

156 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e, antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota. A 
casa foi do reverendo Manuel Mendes 
Vieira, e antes deste de António Alves 

Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Nicolau de Sousa 
Cruz    Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a Sebastiana 
Teresa Baião e a seu segundo marido o Dr. 
Miguel do Amaral Correia. Tinha sido do 

capitão Manuel Baião. 

157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

João de Azevedo Cónego  Casa e 
quintal. Idem  

De vidas: 
segunda, 

«em quanto 
vive a 

vendedora». 

430 reis 
2 galinhas 

O foreiro anterior, tio de João de Azevedo, 
tinha comprado a casa a Maria Figueiroa. 

Antes desta foreira a casa pertenceu ao 
cónego António Mourão. 

Idem 



 
Quadro 41 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1743 a Junho de 1744 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 909 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Dr. Domingos 

Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé 
do lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís 
Sousa de Carvalho, e este comprou-a ao cónego 

João de Sousa. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste 

Baltazar Leitão de 
Magalhães e Silva 

  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas.  400 reis 
2 galinhas  

A entrada da casa ficava na Rua de Redemoinho. 
Baltazar Leitão de Magalhães tinha comprado a 

casa aos herdeiros de D. Mariana da Silva 
Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho 

Aurélio de Morais 
Alão 

  Idem 
Detrás da 

capela-mor 
da Sé. 

 Fateusim 2200 reis 
6 galinhas  

Antes de Agostinho Aurélio de Morais Alão a 
casa tinha pertencido ao seu pai, e, antes deste, ao 
seu avô Cristóvão Alão, o qual a tinha comprado 

à viúva de Gonçalo da Costa. 

154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem  Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 

o arcediago. 
Idem 500 reis O foreiro era da vila de Guimarães. A casa foi do 

arcediago João de Sousa Lima. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e Noronha Deão  Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 
A casa estava sobre colunas. O foreiro comprou-a 

aos herdeiros de José Mendes Portugal. 
154 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca Coutinho 

João da Silva de 
Magalhães Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto que 
levava água para a Sé, na Viela de Santa Clara. A 

casa foi do chantre Teotónio Pereira de Moura 
que a tinha comprado a Francisco de Madureira 

Cirne. 

155 
v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 600 reis 
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha comprado a 
casa a seu tio, o Dr. Pedro Fernandes de Castro. Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Herdeiros do 
reverendo 

Baltazar Leitão de 
Magalhães 

 
 Casa Idem Defronte da 

anterior. 
De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha comprado a 
casa aos herdeiros de Mariana da Silva Carneiro.  Idem 



 

 
 
 
 
 
 

Quadro 41 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1743 a Junho de 1744 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 909 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confronta-

ções 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira Luís de 
Magalhães 

  Casa e 
quintal. 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de Magalhães, 

tinha-lhe doado a casa. 
156 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Pedro da Costa 
Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima.  Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

156 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da Casa 

do Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e, antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota. A 
casa foi do reverendo Manuel Mendes 
Vieira, e antes deste de António Alves 

Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Nicolau de Sousa 
Cruz    Idem Idem Junto à 

anterior. Idem 300 reis 
5 galinhas 

Comprou a casa a Sebastiana Teresa Baião 
e seu segundo marido o Dr. Miguel do 
Amaral Correia. Tinha sido do capitão 

Manuel Baião. 

157 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

João de Azevedo Cónego  Casa e 
quintal. Idem  

De vidas: 
segunda, 

«emquanto 
vive a 

vendedora». 

430 reis 
2 galinhas 

O foreiro anterior, tio de João de Azevedo, 
tinha comprado a casa a Maria Figueiroa. 

Antes desta foreira a casa pertenceu ao 
cónego António Mourão. 

Idem 



 

 
 
 

Quadro 42 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1744 a Junho de 1745 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 910 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Dr. Domingos 

Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís 
Sousa de Carvalho, e este comprou-a ao 

cónego João de Sousa. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste Baltazar 

Leitão de 
Magalhães e Silva 

  Casa  Idem Junto à 
anterior. De vidas.  400 reis 

2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

Antes de Agostinho Aurélio de Morais Alão a 
casa  tinha pertencido ao seu pai, e, antes 
deste, ao seu avô Cristóvão Alão, o qual a 

tinha comprado à viúva de Gonçalo da Costa. 

154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 

o arcediago. 
Idem 500 reis O foreiro era da vila de Guimarães. A casa foi 

do arcediago João de Sousa Lima. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e Noronha Deão  Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre 
do Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1  

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire   Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

João da Silva de 
Magalhães Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de Santa 
Clara. A casa foi do chantre Teotónio Pereira 
de Moura que a tinha comprado a Francisco 

de Madureira Cirne. 

155 
v. 



 

 
 

Quadro 42 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1744 a Junho de 1745 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 910 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 

155 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II 

Herdeiros do 
reverendo Baltazar 

Leitão de Magalhães 
 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de Mariana 

da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Os herdeiros do 
arcediago de Oliveira 

Luís de Magalhães 
  Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

Ana Maria de Magalhães, irmã do 
arcediago de Oliveira Luís de Magalhães, 

tinha-lhe doado a casa. 
156 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima Pedro da Costa Lima   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa foi do reverendo Miguel da Costa 
Lima.  Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

156 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e, antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota. A 
casa foi do reverendo Manuel Mendes 
Vieira, e antes deste de António Alves 

Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Nicolau de Sousa 
Cruz    Idem Idem Junto à anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a Sebastiana 
Teresa Baião e a seu segundo marido o Dr. 
Miguel do Amaral Correia. Tinha sido do 

capitão Manuel Baião. 

157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

João de Azevedo Cónego  Casa e 
quintal. Idem  De vidas: 

segunda. 
430 reis 

2 galinhas 

O foreiro anterior, tio de João de Azevedo, 
tinha comprado a casa a Maria Figueiroa. 

Antes desta foreira a casa pertenceu ao 
cónego António Mourão. 

Idem 



 

 
 
 

Quadro 43 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1745 a Junho de 1746 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 911 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Dr. Domingos 

Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís 
Sousa de Carvalho, e este comprou-a ao 

cónego João de Sousa. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Herdeiros do 
arcipreste Baltazar 

Leitão de Magalhães 
e Silva 

  Casa  Idem Junto à anterior. De vidas.  400 reis 
2 galinhas 

A entrada da casa ficava na Rua de 
Redemoinho. Baltazar Leitão de Magalhães 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio de 

Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

Antes de Agostinho Aurélio de Morais Alão a 
casa tinha pertencido ao seu pai, e, antes 

deste, ao seu avô Cristóvão Alão, o qual a 
tinha comprado à viúva de Gonçalo da Costa. 

154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem.   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa da 
Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago. 

Idem 500 reis O foreiro era da vila de Guimarães. A casa foi 
do arcediago João de Sousa Lima. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de Távora e 
Noronha Deão  Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire  A foreira Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa da 
Silva  

António de 
Sousa 

Magalhães, 
reverendo. 

Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

João da Silva de 
Magalhães Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de Santa 
Clara. A casa foi do chantre Teotónio Pereira 
de Moura que a tinha comprado a Francisco 

de Madureira Cirne. 

155 
v. 



 

 
 

Quadro 43 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1745 a Junho de 1746 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 911 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim  600 reis 

2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa a seu tio, o Dr. Pedro 

Fernandes de Castro. 

155 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II 

Herdeiros do 
reverendo Baltazar 

Leitão de 
Magalhães 

 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

Baltazar Leitão de Magalhães tinha 
comprado a casa aos herdeiros de Mariana 

da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Jerónima Luísa de 
Magalhães   Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era filha do reverendo Luís de 
Magalhães. Antes deste a casa foi de Ana 

Maria de Magalhães. 
156 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima 

Tesoureiro-mor da 
Sé  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa pertenceu ao tio do foreiro. Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

156 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa Cónego magistral  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e, antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota. A 
casa foi do reverendo Manuel Mendes 
Vieira, e antes deste de António Alves 

Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Nicolau de Sousa 
Cruz    Idem Idem  Idem 300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a Sebastiana 
Teresa Baião e a seu segundo marido o Dr. 
Miguel do Amaral Correia. Tinha sido do 

capitão Manuel Baião. 

157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

João de Azevedo Cónego  Casa e 
quintal. Idem  De vidas: 

segunda. 
430 reis 

2 galinhas 

O foreiro anterior, tio de João de Azevedo, 
tinha comprado a casa a Maria Figueiroa. 

Antes desta foreira a casa pertenceu ao 
cónego António Mourão. 

Idem 



 

 
 
 

Quadro 44 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1746 a Junho de 1747 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 912 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupaçã
o Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontaçõe
s 

Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Dr. Domingos 

Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé 
do lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís 
Sousa de Carvalho, e este comprou-a ao cónego 

João de Sousa. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

António da Silva 
de Magalhães   Casa Idem Junto à 

anterior. De vidas. 400 reis 
2 galinhas 

O foreiro era herdeiro do reverendo Baltazar 
Leitão de Magalhães e Silva. Este tinha 

comprado a casa aos herdeiros de D. Mariana da 
Silva Carneiro. A entrada ficava na Rua de 

Redemoinho. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-

mor da Sé 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas  
Agostinho Aurélio de Morais Alão tinha herdado 

a casa de seu pai. 154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 

o arcediago. 
Idem 500 reis O foreiro era da vila de Guimarães. A casa foi do 

arcediago João de Sousa Lima. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e Noronha Deão  Casa 

Junto ao 
chafariz 
da Sé. 

 Idem 900 reis 
4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro comprou-a 
aos herdeiros de José Mendes Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre 
do Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro tanto» 

Idem LOtes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire  A foreira Idem 

Rua de 
Redemoi-

nho 
 Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

O reverendo 
João de 

Sousa Lima. 
Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas O morador é filho do foreiro. Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

João da Silva de 
Magalhães Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto que 
levava água para a Sé, na Viela de Santa Clara. A 

casa pertenceu ao chantre Teotónio Pereira de 
Moura. 

155 
v. 



 

 

Quadro 44 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1746 a Junho de 1747 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 912 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Mora-
dor 

Tipo de 
propriedade Local Confronta-

ções 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Fateusim  600 reis 

2 galinhas 
A casa foi de seu tio, o reverendo Baltazar 

Leitão de Magalhães. 
155 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

António da Silva 
de Magalhães  

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, o reverendo 
Baltazar Leitão de Magalhães, e antes deste 

de Mariana da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Jerónima Luísa de 
Magalhães   Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era mulher de Henrique Carlos e 
filha do reverendo Luís de Magalhães, o 

foreiro anterior. 
156 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima 

Tesoureiro-mor 
da Sé  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa pertenceu ao tio do foreiro. Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

“outro tanto” 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

156 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da Casa 

do Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

“outro tanto” 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e, antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota  

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota. A 
casa foi do reverendo Manuel Mendes 
Vieira, e antes deste de António Alves 

Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Nicolau de Sousa 
Cruz    Idem Idem  Idem 300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a  Sebastiana 
Teresa e a seu segundo marido, o Dr. 

Miguel do Amaral. 
157 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

João de Azevedo Cónego  Casa e 
quintal. Idem  De vidas: 

segunda. 
430 reis 

2 galinhas 

O foreiro anterior, tio de João de Azevedo, 
tinha comprado a casa a Maria Figueiroa. 

Antes desta foreira a casa pertenceu ao 
cónego António Mourão. 

Idem 



 

 
 
 

Quadro 45 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1748 a Junho de 1749 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 913 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do Dr. 
Domingos Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

O foreiro comprou a casa ao reverendo Luís 
Sousa de Carvalho, e este comprou-a ao 

cónego João de Sousa. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

António da Silva 
de Magalhães   Casa Idem Junto à 

anterior. De vidas. 400 reis 
2 galinhas 

O foreiro era herdeiro do reverendo Baltazar 
Leitão de Magalhães e Silva. Este tinha 

comprado a casa aos herdeiros de D. Mariana 
da Silva Carneiro. A entrada ficava na Rua 

de Redemoinho. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 
Agostinho Aurélio de Morais Alão tinha 

herdado a casa de seu pai. 154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, 
e antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
da Silva   Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 

o arcediago. 
Idem 500 reis O foreiro era da vila de Guimarães. A casa 

foi do arcediago João de Sousa Lima. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e Noronha Deão  Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre 
do Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire  A foreira Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva  

O reverendo 
João de 

Sousa Lima. 
Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas O morador é filho do foreiro. Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

João da Silva de 
Magalhães Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de Santa 
Clara. A casa pertenceu ao chantre Teotónio 
Pereira de Moura. Na margem escreveram: 
«Pessue o reverendo arcipreste Jose Pedro 

Vergolino». 

155 
v. 



 

 

Quadro 45 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1748 a Junho de 1749 

  Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 913 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confronta-

ções 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 
A casa foi de seu tio, o reverendo Baltazar 

Leitão de Magalhães e Silva. 
155 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

António da Silva de 
Magalhães  

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, o reverendo 
Baltazar Leitão de Magalhães, e antes deste 

de Mariana da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Jerónima Luísa de 
Magalhães   Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era mulher de Henrique Carlos e 
filha do reverendo Luís de Magalhães, o 

foreiro anterior. 
156 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima 

Tesoureiro-mor 
da Sé  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa pertenceu ao tio do foreiro. Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

Na margem escreveram: «Pessue o 
reverendo Fernando Barbosa de 
Albuquerque chantre desta Sé». 

156 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 

Casa do Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Cónego 
magistral  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo, 

e, antes deste, do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota  

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota. A 
casa foi do reverendo Manuel Mendes 
Vieira, e antes deste de António Alves 

Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Nicolau de Sousa 
Cruz    Idem Idem  Idem 300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a  Sebastiana 
Teresa e a seu a segundo marido, o Dr. 

Miguel do Amaral. 
157 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

João de Azevedo Cónego  Casa e 
quintal. Idem  

De vidas: 
segunda, 

« em 
quanto 
vive a 

vendedora
». 

430 reis 
2 galinhas 

O foreiro anterior, tio de João de Azevedo, 
tinha comprado a casa a Maria Figueiroa. 

Antes desta foreira a casa pertenceu ao 
cónego António Mourão. 

Idem 



 

 
 
 

Quadro 46 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1749 a Junho de 1750 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 914 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do Dr. 
Domingos Barbosa 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao tio do foreiro, o chantre 
Manuel Barbosa de Albuquerque, o qual a 

herdou do seu irmão o cónego magistral Dr. 
Domingos Barbosa. Este tinha-a comprado ao 

reverendo Luís Sousa de Carvalho. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

António da Silva 
de Magalhães   Casa Idem Junto à anterior. De vidas. 

Extinto. 
400 reis 

2 galinhas 

O foreiro era herdeiro do reverendo Baltazar 
Leitão de Magalhães e Silva. Este tinha 

comprado a casa aos herdeiros de D. Mariana 
da Silva Carneiro. A entrada ficava na Rua de 

Redemoinho. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 
Agostinho Aurélio de Morais Alão tinha 

herdado a casa de seu pai. 154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima 

Arcediago da 
Régua  Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 

o arcediago. 
Idem 500 reis A casa foi de Rodrigo de Sousa da Silva, pai 

do foreiro. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e Noronha Deão  Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire  A foreira Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago da 
Régua O foreiro Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto que 
levava água para a Sé, na Viela de Santa Clara. 

A casa pertenceu ao reverendo João da Silva 
de Magalhães, e antes deste ao chantre 

Teotónio Pereira. 

155 
v. 



 

 
 
 

Quadro 46 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1749 a Junho de 1750 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 914 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confronta-

ções 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 
A casa foi de seu tio, o reverendo Baltazar 

Leitão de Magalhães. 
155 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

António da Silva de 
Magalhães   

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, o reverendo 
Baltazar Leitão de Magalhães, e antes deste 

de Mariana da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Jerónima Luísa de 
Magalhães   Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era mulher de Henrique Carlos e 
filha do reverendo Luís de Magalhães, o 

foreiro anterior. 
156 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima 

Tesoureiro-mor 
da Sé  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa pertenceu ao tio do foreiro. Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi do tio do foreiro, o 
cónego magistral Dr. Domingos Barbosa. 
Este comprou-a a Domingos Carvalho e 

Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

156 
v. Lotes 

n.º 2 
 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 

Casa do Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando Barbosa de 
Albuquerque Chantre  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi do tio do foreiro, o 
cónego magistral Dr. Domingos Barbosa. 
Os foreiros anteriores foram: Domingos 

Carvalho e Azevedo, abade de S. Martinho 
do Campo, e o licenciado Manuel dos 

Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota  

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota. A 
casa foi do reverendo Manuel Mendes 
Vieira, e antes deste de António Alves 

Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Nicolau de Sousa 
Cruz    Idem Idem  Idem 300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a  Sebastiana 
Teresa e seu a segundo marido, o Dr. 

Miguel do Amaral. 
157 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

João de Azevedo Cónego  Casa e 
quintal. Idem  De vidas: 

segunda. 
430 reis 

2 galinhas 
A casa foi do tio de João de Azevedo e 

antes do cónego António Mourão. Idem 



 

 
 
 
 

Quadro 47 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1750 a Junho de 1751 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 915 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do Dr. 
Domingos Barbosa 

Fernando Barbosa de 
Albuquerque Chantre  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao tio do foreiro o qual a 
tinha comprado ao reverendo Luís Sousa de 
Carvalho. Antes deste foi do cónego João de 

Sousa. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

António da Silva de 
Magalhães   Casa Idem Junto à 

anterior. De vidas. 400 reis 
2 galinhas 

O foreiro era herdeiro do reverendo Baltazar 
Leitão de Magalhães e Silva. Este tinha 

comprado a casa aos herdeiros de D. Mariana 
da Silva Carneiro. A entrada ficava na Rua 

de Redemoinho. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 
Agostinho Aurélio de Morais Alão tinha 

herdado a casa de seu pai. 154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, 
e antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa Lima 
Alcoforado 

Arcediago 
da Régua  Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 

o arcediago. 
Idem 500 reis A casa foi do reverendo João de Sousa Lima. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de Távora 
e Noronha Deão  Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre 
do Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1  

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire  A foreira Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II João de Sousa Lima. Arcediago 

da Régua O foreiro Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 
José Pedro Virgolino Arcipreste  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de Santa 
Clara. A casa pertenceu ao reverendo João da 
Silva de Magalhães, e antes deste ao chantre 

Teotónio Pereira. 

155 
v. 



 

 
 
 

Quadro 47 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1750 a Junho de 1751 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 915 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confronta-

ções Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 
A casa foi de seu tio, o reverendo Baltazar 

Leitão de Magalhães e Silva. 
155 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II 

António da Silva 
de Magalhães  

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, o reverendo 
Baltazar Leitão de Magalhães, e antes deste 

de  Mariana da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Jerónima Luísa de 
Magalhães   Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era mulher de Henrique Carlos e 
filha do reverendo Luís de Magalhães, o 

foreiro anterior. 
156 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima 

Tesoureiro-mor 
da Sé  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa pertenceu ao tio do foreiro. Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

156 
v. Lotes 

n.º 2 
 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi de Domingos Carvalho e 
Azevedo abade de S. Martinho do Campo, e 

antes deste do licenciado Manuel dos 
Santos. 

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota  

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota. A 
casa foi do reverendo Manuel Mendes 
Vieira, e antes deste de António Alves 

Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Nicolau de Sousa 
Cruz    Idem Idem  Idem 300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a  Sebastiana 
Teresa e seu a segundo marido, o Dr. 

Miguel do Amaral. 
157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

João de Azevedo Cónego  Casa e 
quintal. Idem  

De vidas: 
segunda, « em 

quanto vive 
Maria de 

Figueiroa». 

430 reis 
2 galinhas 

O foreiro anterior, tio de João de Azevedo, 
tinha comprado a casa a Maria Figueiroa. 

Antes desta foreira a casa pertenceu ao 
cónego António Mourão. 

Idem 



 

 
 
 

Quadro 48 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1751 a Junho de 1752 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 916 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do Dr. 
Domingos Barbosa 

Fernando Barbosa de 
Albuquerque Chantre  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao tio do foreiro, o chantre 
Manuel Barbosa de Albuquerque, o qual a 

herdou do seu irmão o cónego magistral Dr. 
Domingos Barbosa. Este tinha-a comprado ao 

reverendo Luís Sousa de Carvalho. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

António da Silva de 
Magalhães   Casa Idem Junto à anterior. 

De 
vidas: 

extinto. 

400 reis 
2 galinhas 

O foreiro era herdeiro do reverendo Baltazar 
Leitão de Magalhães e Silva. Este tinha 

comprado a casa aos herdeiros de D. Mariana 
da Silva Carneiro. A entrada ficava na Rua de 

Redemoinho. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio de 

Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 
Agostinho Aurélio de Morais Alão tinha 

herdado a casa de seu pai. 154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa Lima 
Alcoforado 

Arcediago 
da Régua  Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 
arcediago. 

Idem 500 reis A casa foi de Rodrigo de Sousa da Silva, pai 
do foreiro. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de Távora e 
Noronha Deão  Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De 
vidas: 

terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire  A foreira Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II João de Sousa Lima. Arcediago 

da Régua O foreiro Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 
José Pedro Virgolino Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto que 
levava água para a Sé, na Viela de Santa Clara. 

A casa pertenceu ao reverendo João da Silva 
de Magalhães, e antes deste ao chantre 

Teotónio Pereira. 

155 
v. 



 

 
 
 
 

Quadro 48 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas Julho de 1751 a Junho de 1752 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 916 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confronta-

ções 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa 
n.º 13  Casa e 

quintal 
Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim 600 reis 

2 galinhas 
A casa foi de seu tio, o reverendo Baltazar 

Leitão de Magalhães. 
155 
v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

António da Silva 
de Magalhães  

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, o reverendo 
Baltazar Leitão de Magalhães, e antes deste 

de  Mariana da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Jerónima Luísa de 
Magalhães   Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era mulher de Henrique Carlos e 
filha do reverendo Luís de Magalhães, o 

foreiro anterior. 
156 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima 

Tesoureiro-mor 
da Sé  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa pertenceu ao tio do foreiro. Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro tanto» 

A propriedade foi do tio do foreiro, o 
cónego magistral Domingos Barbosa, e 
antes deste, de Domingos Carvalho e 

Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

156 
v. 

Lotes 
n.º 2 

 
n.º 1 

Jardim e 
pátio da 

Casa do Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro tanto» 

A propriedade foi do tio do foreiro. Os 
foreiros anteriores foram: Domingos 

Carvalho e Azevedo abade de S. Martinho 
do Campo, e o licenciado Manuel dos 

Santos. Esta propriedade está incluída na 
anterior.  

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota  

Jerónimo da Mota 
Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota. A 
casa foi do reverendo Manuel Mendes 
Vieira, e antes deste de António Alves 

Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Nicolau de Sousa 
Cruz    Idem Idem  Idem 300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a  Sebastiana 
Teresa e seu a segundo marido, o Dr. 

Miguel do Amaral. 
157 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

João de Azevedo Cónego  Casa e 
quintal. Idem  De vidas: 

terceira. 
430 reis 

2 galinhas 
A casa pertenceu ao tio do foreiro, e antes 

deste ao cónego António Mourão. Idem 



 

 
 

Quadro 49 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1752 a Junho de 1753 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 917 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupa-
ção 

Mora-
dor 

Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do Dr. 
Domingos Barbosa 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao tio do foreiro, o chantre 
Manuel Barbosa de Albuquerque, o qual a 

herdou do seu irmão o cónego magistral Dr. 
Domingos Barbosa. Este tinha-a comprado ao 

reverendo Luís Sousa de Carvalho. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

António da Silva 
de Magalhães   Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 

O foreiro era herdeiro do reverendo Baltazar 
Leitão de Magalhães e Silva. Este tinha 

comprado a casa aos herdeiros de D. Mariana 
da Silva Carneiro. A entrada ficava na Rua de 

Redemoinho. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas  
Agostinho Aurélio de Morais Alão tinha 

herdado a casa de seu pai. 154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache 

Micaela Antónia 
Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima  

Arcediago 
da Régua  Pardieiro Idem 

Defronte da 
casa onde vive 

o arcediago. 
Idem 500 reis A casa foi de Rodrigo de Sousa da Silva, pai 

do foreiro. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e Noronha Deão  Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 
delutuosa 

«outro tanto» 

Idem Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Micaela Antónia 
Freire  A 

foreira Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi do deão João Freire Antão. 

155 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago 
da Régua 

O 
foreiro Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto que 
levava água para a Sé, na Viela de Santa Clara. 

A casa pertenceu ao reverendo João da Silva 
de Magalhães, e antes deste ao chantre 

Teotónio Pereira. 

155 
v. 



 
Quadro 49 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1752 a Junho de 1753 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 917 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro Observações Fólio 

Casa n.º 
13  Casa e quintal Rua de 

Redemoinho  
Pegada à 
anterior. Fateusim 

600 reis 
2 

galinhas 

A casa foi de seu tio, o reverendo 
Baltazar Leitão de Magalhães. 155 v. 

Casa n.º 
12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

António da 
Silva de 

Magalhães 
 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 

galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, o 
reverendo Baltazar Leitão de 
Magalhães, e antes deste de 
Mariana da Silva Carneiro.  

Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Jerónima 
Luísa de 

Magalhães 

  
Casa e quintal. Idem  Fateusim 

700 reis  
4 

galinhas 

A foreira era mulher de Henrique 
Carlos e filha do reverendo Luís 
de Magalhães, o foreiro anterior. 

156 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da 
Costa Lima 

Tesoureiro-mor 
da Sé 

 

Casa Idem Pegada à 
anterior. Idem 

700 reis 
3 

galinhas 
1 capão 

A casa pertenceu ao tio do 
foreiro. Idem 

  

500 reis  
2 

galinhas 
tem 

lutuosa  

A propriedade foi do tio do 
foreiro, o cónego magistral 

Domingos Barbosa, e antes deste, 
de Domingos Carvalho e 

Azevedo, abade de S. Martinho 
do Campo. 

156 v. 

Lotes 
n.º 2 

 
n.º 1 

Jardim e 
pátio da 

Casa do Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre 

 

Casa e quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi do tio do 
foreiro. Os foreiros anteriores 
foram: Domingos Carvalho e 

Azevedo, e o licenciado Manuel 
dos Santos. Esta propriedade está 

incluída na antecedente.  

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira  

 

Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da 
Mota Campos. A casa foi do 

reverendo Manuel Mendes Vieira 
e antes deste de António Alves 

Baião. 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Quadro 49 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1752 a Junho de 1753 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 917 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro Observações Fólio 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Nicolau de 
Sousa Cruz    Casa  Rua de 

Redemoinho  Fateusim 
300 reis 

5 
galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
Sebastiana Teresa, e a seu 

segundo marido o Dr. Miguel do 
Amaral. 

157 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 

250 reis 
2 

galinhas 
A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 

de Azevedo e 
Carvalho 

João de 
Azevedo Cónego  Casa e quintal. Idem  De vidas: 

segunda. 

430 reis 
2 

galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, e 
antes deste do cónego António 

Mourão. 
Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro 50 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1753 a Junho de 1754 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 918 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Mora-

dor 
Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingo 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre 

 

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao tio do foreiro, o 
chantre Manuel Barbosa de 

Albuquerque, o qual a herdou do seu 
irmão o cónego magistral Dr. Domingos 

Barbosa. Este tinha-a comprado ao 
reverendo Luís Sousa de Carvalho. 

153 
v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

António da Silva 
de Magalhães  

 

Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 
extinto. 

400 reis 
2 galinhas 

O foreiro era herdeiro do reverendo 
Baltazar Leitão de Magalhães e Silva. 

Este tinha comprado a casa aos herdeiros 
de D. Mariana da Silva Carneiro. A 

entrada ficava na Rua de Redemoinho. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
 

 
Idem 

Detrás da 
capela-mor da 

Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 
Agostinho Aurélio de Morais Alão tinha 

herdado a casa de seu pai. 154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 
Leme Cernache I 

Vicente de Távora 
e Noronha   

 Casa que foi 
pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa foi da mãe do foreiro, e antes dela 

pertenceu ao deão João Freire Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima  

Arcediago da 
Régua 

 
Pardieiro Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 

foreiro. 
Idem 500 reis A casa foi de Rodrigo de Sousa da Silva, 

pai do foreiro. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e Noronha Deão 

 
Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 
v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 

galinhas. 
Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Vicente de Távora 
e Noronha  O 

foreiro Idem 
Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi da mãe do foreiro, Micaela 
Antónia Freire, e, antes desta, do deão 

João Freire Antão. 155 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago da 
Régua 

 Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste 

 

Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a Sé, na 
Viela de Santa Clara. A casa pertenceu 

ao reverendo João da Silva de 
Magalhães, e antes deste ao chantre 

Teotónio Pereira. 

155 
v. 

 
 
 



 
Quadro 50 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1753 a Junho de 1754 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 918 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro Observações Fólio 

Casa 
n.º 13 

 
Casa e quintal Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Fateusim 

600 reis 
2 

galinhas 

A casa foi de seu tio, o reverendo 
Baltazar Leitão de Magalhães. 155 v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

António da 
Silva de 

Magalhães 

 

 

Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 

galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, o 
reverendo Baltazar Leitão de 
Magalhães, e antes deste, de 
Mariana da Silva Carneiro.  

Idem 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Jerónima 
Luísa de 

Magalhães 

  
Casa e quintal. Idem 

 
Fateusim 

700 reis  
4 

galinhas 

A foreira era mulher de Henrique 
Carlos e filha do reverendo Luís 
de Magalhães, o foreiro anterior. 

156 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da 
Costa Lima 

Tesoureiro-mor da 
Sé 

 

Casa Idem Pegada à 
anterior. Idem 

700 reis 
3 

galinhas 
1 capão 

A casa pertenceu ao tio do 
foreiro. Idem 

  

500 reis  
2 

galinhas 
tem 

lutuosa  

A propriedade foi do tio do 
foreiro, o cónego magistral 

Domingos Barbosa, e antes deste, 
de Domingos Carvalho e 

Azevedo, abade de S. Martinho 
do Campo. 

156 v. 

Lotes 
n.º 2 

 
n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre 

 

Casa e quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi do tio do 
foreiro. Os foreiros anteriores 
foram: Domingos Carvalho e 

Azevedo, e o licenciado Manuel 
dos Santos. Esta propriedade está 

incluída na antecedente.  

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira  

 

Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da 
Mota Campos. A casa foi do 

reverendo Manuel Mendes Vieira 
e antes deste de António Alves 

Baião. 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro 50 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1753 a Junho de 1754 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 918 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro Observações Fólio 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Nicolau de 
Sousa Cruz   

 

Casa Rua de 
Redemoinho  Fateusim 

300 reis 
5 

galinhas 

O foreiro comprou a casa a  
Sebastiana Teresa, e a seu 

segundo marido o Dr. Miguel do 
Amaral. 

157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem  

 
Idem Idem 

 
Idem 

250 reis 
2 

galinhas 
A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

João de 
Azevedo Cónego 

 

Casa e quintal. Idem 

 

De vidas: 
segunda. 

430 reis 
2 

galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, e 
antes deste do cónego António 

Mourão. 
Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quadro 51 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1754 a Junho de 1755 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 919 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Mora-
dor 

Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingo 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao tio do foreiro, o chantre 
Manuel Barbosa de Albuquerque, o qual a 

herdou do seu irmão o cónego magistral Dr. 
Domingos Barbosa. Este tinha-a comprado 

ao reverendo Luís Sousa de Carvalho. 

153 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

António da Silva 
de Magalhães   Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 

O foreiro era herdeiro do reverendo 
Baltazar Leitão de Magalhães e Silva. Este 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. A entrada 
ficava na Rua de Redemoinho. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 
Agostinho Aurélio de Morais Alão tinha 

herdado a casa de seu pai. 154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 
Leme Cernache I 

Vicente de Távora 
e Noronha    Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa foi da mãe do foreiro, e antes dela 
pertenceu aoo deão João Freire Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima  

Arcediago da 
Régua  Pardieiro Idem Defronte da casa 

onde vive o foreiro Idem 500 reis A casa foi de Rodrigo de Sousa da Silva, 
pai do foreiro. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Távora e Noronha Deão  Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou-a aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 
154 v. 

Idem  Junto à torre que 
foi Aljube. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 

galinhas. 
Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Vicente de Távora 
e Noronha  O 

foreiro Idem 
Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi da mãe do foreiro, Micaela 
Antónia Freire, e, antes desta, do deão João 

Freire Antão. 155 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago da 
Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de 

Santa Clara. A casa pertenceu ao reverendo 
João da Silva de Magalhães, e antes deste 

ao chantre Teotónio Pereira. 

155 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas 
A casa foi de seu tio, o reverendo Baltazar 

Leitão de Magalhães. Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

António da Silva 
de Magalhães  

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, o reverendo 
Baltazar Leitão de Magalhães, e antes deste, 

de Mariana da Silva Carneiro.  
Idem 



Quadro 51 (continuação 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1754 a Junho de 1755 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 919 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Jerónima Luísa 
de Magalhães 

  

Casa e quintal. Rua de 
Redemoinho 

 

Fateusim 
700 reis  

4 
galinhas 

A foreira era mulher de 
Henrique Carlos e filha do 

reverendo Luís de 
Magalhães, o foreiro 

anterior. 

156 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da Costa 
Lima 

Tesoureiro-mor 
da Sé 

 

Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 

galinhas 
1 capão 

A casa pertenceu ao tio do 
foreiro. Idem 

  

500 reis  
2 

galinhas 
tem 

lutuosa  

A propriedade foi do tio do 
foreiro, o cónego magistral 
Domingos Barbosa, e antes 

deste, de Domingos Carvalho 
e Azevedo, abade de S. 
Martinho do Campo. 

156 v. 

Lotes 
n.º 2 

 
n.º 1 

Jardim e 
pátio da 

Casa do Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre 

 

Casa e quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi do tio do 
foreiro. Os foreiros antriores 
foram: Domingos Carvalho e 

Azevedo, e o licenciado 
Manuel dos Santos. Esta 

propriedade está incluída na 
antecedente.  

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira  

 

Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel 
da Mota Campos. A casa foi 

do reverendo Manuel 
Mendes Vieira e antes deste 

de António Alves Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Nicolau de 
Sousa Cruz  

 

Idem Idem  Idem 
300 reis 

5 
galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
Sebastiana Teresa, e a seu 

segundo marido o Dr. Miguel 
do Amaral. 

157 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem  

 
Idem Idem 

 
Idem 

250 reis 
2 

galinhas 

A casa foi de Bernardo 
Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

João de 
Azevedo Cónego 

 
Casa e quintal. Idem 

 De vidas: 
segunda. 

430 reis 
2 

galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, e 
antes deste do cónego 

António Mourão. 
Idem 

 



Quadro 52 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1755 a Junho de 1756 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 920 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupaçã
o 

Mora-
dor 

Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingo 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao tio do foreiro, o chantre 
Manuel Barbosa de Albuquerque, o qual a 

herdou do seu irmão o cónego magistral Dr. 
Domingos Barbosa. Este tinha-a comprado 

ao reverendo Luís Sousa de Carvalho. 

153 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Francisco de Santa 
Catarina 

Religioso 
loio.  Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 

O foreiro era herdeiro do reverendo 
Baltazar Leitão de Magalhães e Silva. Este 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. A entrada 
ficava na Rua de Redemoinho. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 
Agostinho Aurélio de Morais Alão tinha 

herdado a casa de seu pai. 154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 
Leme Cernache I 

Vicente de Távora 
e Noronha    Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa foi da mãe do foreiro, e antes dela 
pertenceu ao deão João Freire Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima  

Arcediago 
da Régua  Pardieiro Idem Defronte da casa 

onde vive o foreiro Idem 500 reis A casa foi de Rodrigo de Sousa da Silva, 
pai do foreiro. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de Távora 
e Noronha   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 

A casa estava sobre colunas, e tinha 
pertencido ao irmão do foreiro, o deão 

Jerónimo da Távora e Noronha, o qual tinha 
a comprado aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. 

154 v. 

Idem  Junto à torre que foi 
Aljube. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 

galinhas. 
Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O 

foreiro Idem 
Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi da mãe do foreiro, Micaela 
Antónia Freire, e, antes desta, do deão João 

Freire Antão. 155 

Casa n.º 10-Casa 
dos Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago 
da Régua Idem Idem Idem Abaixo da anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de 

Santa Clara. A casa pertenceu ao reverendo 
João da Silva de Magalhães, e antes deste 

ao chantre Teotónio Pereira. 

155 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas 
O foreiro era herdeiro de António da Silva 

de Magalhães, seu irmão. Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhãe
s III e II 

Francisco de Santa 
Catarina 

Religioso 
loio.  Casa Idem Defronte da anterior. De vidas: 

extinto. 
300 reis  

2 galinhas 

A casa foi do irmão do foreiro, António da 
Silva, e, antes deste, de seu tio, o reverendo 

Baltazar Leitão de Magalhães. 
Idem 



 
Quadro 52 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1755 a Junho de 1756 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 920 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Jerónima Luísa 
de Magalhães 

  

Casa e quintal. Rua de 
Redemoinho 

 

Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era mulher de 
Henrique Carlos e filha do 

reverendo Luís de Magalhães, 
o foreiro anterior. 

156 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Miguel da 
Costa Lima 

Tesoureiro-mor 
da Sé 

 
Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa pertenceu ao tio do 
foreiro. Idem 

  

500 reis  
2 galinhas 

tem 
lutuosa  

A propriedade foi do tio do 
foreiro, o cónego magistral 
Domingos Barbosa, e antes 

deste, de Domingos Carvalho 
e Azevedo, abade de S. 
Martinho do Campo. 

156 v. 

Lotes 
n.º 2 

 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre 

 

Casa e quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi do tio do 
foreiro. Os foreiros antriores 
foram: Domingos Carvalho e 

Azevedo, e o licenciado 
Manuel dos Santos. Esta 

propriedade está incluída na 
antecedente.  

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira  

 

Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel 
da Mota Campos. A casa foi 

do reverendo Manuel Mendes 
Vieira e antes deste de 
António Alves Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Nicolau de 
Sousa Cruz  

 

Idem Idem  Idem 300 reis 
5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
Sebastiana Teresa, e a seu 

segundo marido o Dr. Miguel 
do Amaral. 

157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 
A casa foi de Bernardo 

Tavares Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

João de 
Azevedo Cónego 

 

Casa e quintal. Idem 

 
De vidas: 
segunda. 

430 reis 
2 galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, e 
antes deste, do cónego 

António Mourão. 
Idem 

 
 



Quadro 53 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1756 a Junho de 1757 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 921 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Mora-
dor 

Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingo 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao tio do foreiro, o chantre 
Manuel Barbosa de Albuquerque, o qual a 

herdou do seu irmão o cónego magistral Dr. 
Domingos Barbosa. Este tinha-a comprado 

ao reverendo Luís Sousa de Carvalho. 

153 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Francisco de Santa 
Catarina 

Religioso 
loio.  Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 

O foreiro era herdeiro do reverendo 
Baltazar Leitão de Magalhães e Silva. Este 
tinha comprado a casa aos herdeiros de D. 

Mariana da Silva Carneiro. A entrada 
ficava na Rua de Redemoinho. 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 
Agostinho Aurélio de Morais Alão tinha 

herdado a casa de seu pai. 154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 
Leme Cernache I 

Vicente de Távora 
e Noronha    Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa foi da mãe do foreiro, e antes dela 
pertenceu ao deão João Freire Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima Alcoforado 

Arcediago da 
Régua  Pardieiro Idem Defronte da casa 

onde vive o foreiro Idem 500 reis A casa foi de Rodrigo de Sousa da Silva, 
pai do foreiro. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de Távora 
e Noronha   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 

A casa estava sobre colunas, e tinha 
pertencido ao irmão do foreiro, o deão 

Jerónimo da Távora e Noronha, o qual a 
tinha comprado aos herdeiros de José 

Mendes Portugal. 

154 v. 

Idem  Junto à torre que 
foi Aljube. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 

galinhas. 
Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O 

foreiro Idem 
Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi da mãe do foreiro, Micaela 
Antónia Freire, e, antes desta, do deão João 

Freire Antão. 155 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago da 
Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de 

Santa Clara. A casa pertenceu ao reverendo 
João da Silva de Magalhães, e antes deste 

ao chantre Teotónio Pereira. 

155 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas 
O foreiro era herdeiro de António da Silva 

de Magalhães, seu irmão. Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães I 

e II 

Francisco de Santa 
Catarina 

Religioso 
loio.  Casa Idem Defronte da 

anterior. 
De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas 

A casa foi do irmão do foreiro, António da 
Silva, e, antes deste, do seu tio, o reverendo 

Baltazar Leitão de Magalhães. 
Idem 



 
Quadro 53 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1756 a Junho de 1757 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 921 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Jerónima Luísa 
de Magalhães   Casa e quintal. Rua do 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era mulher de 
Henrique Carlos e filha do 

reverendo Luís de Magalhães, 
o foreiro anterior. 

156 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da 
Costa Lima 

Tesoureiro-mor 
da Sé  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa pertenceu ao tio do 
foreiro. Idem 

  
500 reis  

2 galinhas 
tem lutuosa 

A propriedade foi do tio do 
foreiro, o cónego magistral 
Domingos Barbosa, e antes 

deste, de Domingos Carvalho 
e Azevedo, abade de S. 
Martinho do Campo. 

156 v. 

Lotes 
n.º 2 

 
n.º 1 

Jardim e 
pátio da Casa 

do Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa e quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

“outro 
tanto” 

A propriedade foi do tio do 
foreiro. Os foreiros antriores 
foram: Domingos Carvalho e 

Azevedo, e o licenciado 
Manuel dos Santos. Esta 

propriedade está incluída na 
antecedente.  

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel 
da Mota Campos. A casa foi 

do reverendo Manuel Mendes 
Vieira e antes deste de 
António Alves Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Nicolau de 
Sousa Cruz   Idem Idem  Idem 300 reis 

5 galinhas 

O foreiro comprou a casa a 
Sebastiana Teresa, e a seu 

segundo marido o Dr. Miguel 
do Amaral. 

157 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 
A casa foi de Bernardo 

Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

João de 
Azevedo Cónego  Casa e quintal. Idem  De vidas: 

segunda. 
430 reis 

2 galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, e 
antes deste, do cónego 

António Mourão. 
Idem 

 



 

 
 

Quadro 54 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1757 a Junho de 1758 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 922 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Mora-
dor 

Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingos 

Barbosa 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao tio do foreiro, o chantre 
Manuel Barbosa de Albuquerque, o qual a 

herdou do seu irmão o cónego magistral Dr. 
Domingos Barbosa. Este tinha-a comprado 

ao reverendo Luís Sousa de Carvalho. 

153 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Francisco de Santa 
Catarina Reverendo  Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 

O foreiro era herdeiro de António da Silva 
de Magalhães, seu irmão. A entrada da casa 

ficava na Rua de Redemoinho. 
Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Augusto Aurélio 
de Morais Alão 

  Idem 
Detrás da 

capela-mor 
da Sé. 

 Fateusim 2200 reis 
6 galinhas  154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

Vicente de Távora 
e Noronha    Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu a Mónica de Castro e 
depois ao deão João Freire Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago da 
Régua  Pardieiro Idem Defronte da casa 

onde vive o foreiro Idem 500 reis A casa foi de Rodrigo de Sousa da Silva, 
pai do foreiro. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de Távora 
e Noronha   Casa 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 

A casa estava sobre colunas, e tinha 
pertencido ao irmão do foreiro, o deão 

Jerónimo da Távora e Noronha, o qual a 
tinha comprado aos herdeiros de José 

Mendes Portugal. 

154 v. 

Idem  Junto à torre do 
Aljube. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 

galinhas. 
Idem 

 
Lotes
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O 

foreiro Idem 
Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi da mãe do foreiro, Micaela 
Antónia Freire, e, antes desta, do deão João 

Freire Antão. 155 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago da 
Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste Idem Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de 

Santa Clara. A casa pertenceu ao reverendo 
João da Silva de Magalhães, e antes deste 

ao chantre Teotónio Pereira. 

155 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas 
O foreiro era herdeiro de António da Silva 

de Magalhães, seu irmão. Idem 

Casa 
n.º 12 

Casa dos 
Magalhães 

III e II 

Francisco de Santa 
Catarina Reverendo 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas A casa foi do irmão do foreiro. Idem 



 
Quadro 54 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1757 a Junho de 1758 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 922 

Casa/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Jerónima Luísa 
de Magalhães   Casa e quintal. Rua de 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era viúva de 
Henrique Carlos. A casa foi 
de seu pai, o reverendo Luís 

de Magalhães. 

156 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da 
Costa Lima 

Tesoureiro-mor da 
Sé  Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

A casa pertenceu ao tio do 
foreiro. Idem 

 De vidas: 
extinto. 

500 reis  
2 galinhas 

tem 
lutuosa  

A propriedade foi do tio do 
foreiro, o cónego magistral 
Domingos Barbosa, e antes 

deste, de Domingos 
Carvalho e Azevedo, abade 
de S. Martinho do Campo. 

156 v. 

Lotes 
n.º 2 

 
n.º 1 

Jardim e 
pátio da 

Casa do Dr. 
Barbosa de 

Albuquerque 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa e quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior. Idem 

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade foi do tio do 
foreiro. Os foreiros antriores 
foram: Domingos Carvalho 
e Azevedo, e o licenciado 
Manuel dos Santos. Esta 

propriedade está incluída na 
antecedente.  

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de 
Manuel da Mota Campos. A 

casa foi do reverendo 
Manuel Mendes Vieira, e 

antes deste de António 
Alves Baião. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Os herdeiros de 
Nicolau de 
Sousa Cruz 

   Idem   300 reis 
5 galinhas  157 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem    Idem   80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem    Idem   250 reis 

2 galinhas  Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 

de Azevedo e 
Carvalho 

João de 
Azevedo Cónego   Idem   430 reis 

2 galinhas  Idem 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 55 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1758 a Junho de 1759 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 923 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupa-
ção Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingo 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao tio do foreiro, o qual a 
herdou do seu irmão, o cónego magistral 

Dr. Domingos Barbosa. 
158 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Francisco de Santa 
Catarina 

Reveren-
do  Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 
A entrada da casa ficava na Rua de 

Redemoinho. Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais  
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 
 

 159 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 
Leme Cernache I 

Vicente de 
Noronha    Idem Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire 

Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago 
da Régua  Idem Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 

foreiro. 
Idem 500 reis   Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de 
Noronha   Idem 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 160 v. 

Idem  Junto à torre que 
foi Aljube. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 

galinhas. 
Idem Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O foreiro Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi da mãe e do tio do foreiro. 

161 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago 
da Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste Idem Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de 

Santa Clara. 
161 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas 
 

 Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Francisco de Santa 
Catarina 

Reveren-
do  Casa Idem Defronte da 

anterior. 
De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas A casa foi do tio do foreiro, Baltazar Leitão. Idem 



 
Quadro 55 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1758a Junho de 1759 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 923 

Casa/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Jerónima 
Luísa de 

Magalhães 
  Casa e quintal. Rua de 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era viúva de 
Henrique Carlos. A casa foi 

de seu pai, o reverendo 
Luís de Magalhães. 

161 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Herdeiros de 
Miguel da 

Costa Lima, 
tesoureiro mor 

da Sé  

  Casa Idem Pegada à 
anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 
 Idem 

 De vidas: 
extinto. 

500 reis  
2 galinhas 

tem lutuosa  

A propriedade foi do tio do 
foreiro, o cónego magistral 
Domingos Barbosa, e antes 

deste, de Domingos 
Carvalho e Azevedo, abade 
de S. Martinho do Campo. 

161 v. Lotes 
n.º 2 

 
n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa e quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior. Idem 

250 reis 
delutuosa 

«outro tanto» 

A propriedade foi do tio do 
foreiro, e antes deste, do 
abade de S. Martinho.  

Idem 

Casa n.º 17- Casa 
dos Mota  

Jerónimo da 
Mota Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de 
Manuel da Mota Campos. 
A casa foi do reverendo 
Manuel Mendes Vieira. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Os herdeiros 
de Nicolau de 
Sousa Cruz 

  Idem Idem  Idem 300 reis 
5 galinhas 

Nicolau de Sousa Cruz 
tinha comprado a casa ao 
Dr. Miguel do Amaral. 

162 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem  De vidas: 

extinto. 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem   250 reis 

2 galinhas 
A casa foi de Bernardo 

Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

João de 
Azevedo Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas: 

extinto. 
430 reis 

2 galinhas 
A casa foi de António 

Mourão. Idem 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 56 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1759 a Junho de 1760 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 924 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupa-
ção Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingo 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao tio do foreiro, o 
qual a herdou do seu irmão, o cónego 

magistral Dr. Domingos Barbosa.  
158 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Francisco de Santa 
Catarina 

Reveren-
do  Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 
A entrada da casa ficava na Rua de 

Redemoinho. Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais  
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas   159 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

Vicente de 
Noronha    Idem Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire 

Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago 
da Régua  Idem Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 

foreiro. 
Idem 500 reis   Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de 
Noronha   Idem 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 159 v. 

Idem  Junto à torre que 
foi Aljube. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas. Idem Lotes

n.º 9.1 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi da mãe e do tio do foreiro. 
160 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago 
da Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste Idem Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a Sé, 

na Viela de Santa Clara. 
160 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas  Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Francisco de Santa 
Catarina  

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, Baltazar 
Leitão. Idem 



 
Quadro 56 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1759a Junho de 1760 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 924 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Jerónima Luísa 
de Magalhães   Casa e quintal. Rua de 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era viúva de 
Henrique Carlos. A 

casa foi de seu pai, o 
reverendo Luís de 

Magalhães. 

161 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Herdeiros de 
Miguel da Costa 
Lima, tesoureiro 

mor da Sé 

  Casa Idem Pegada anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

 Idem 

  
500 reis  

2 galinhas 
tem lutuosa  

A propriedade foi do 
tio do foreiro, o 

cónego magistral 
Domingos Barbosa, e 
antes deste, do abade 

de S. Martinho do 
Campo. 

161 v. Lotes 
n.º 2 

 
/1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa e quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

250 reis 
delutuosa 

«outro tanto» 

A propriedade foi do 
tio do foreiro, e antes 
deste, do abade de S. 

Martinho.  

Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de 
Manuel da Mota 

Campos. A casa foi 
do reverendo Manuel 

Mendes Vieira. 

Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Os herdeiros de 
Nicolau de 
Sousa Cruz 

  Idem Idem  Idem 300 reis 
5 galinhas 

Nicolau de Sousa 
Cruz tinha comprado 
a casa ao Dr. Miguel 

do Amaral. 

162 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem  De vidas: 

extinto. 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem   250 reis 

2 galinhas 
A casa foi de 

Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

João de 
Azevedo Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas: 

extinto. 
430 reis 

2 galinhas 
A casa foi de António 

Mourão. Idem 

 



 
Quadro 57 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de ? a Junho de ? 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 925 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Mora-

dor 
Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingo 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado nascente.  Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao tio do foreiro, o chantre 
Manuel Barbosa de Albuquerque, o qual a 

herdou do seu irmão o cónego magistral Dr. 
Domingos Barbosa. Este tinha-a comprado ao 

reverendo Luís Sousa de Carvalho. 

153 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

António da 
Silva de 

Magalhães 
  Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 

O foreiro era herdeiro do reverendo Baltazar 
Leitão de Magalhães e Silva. Este tinha 

comprado a casa aos herdeiros de D. Mariana 
da Silva Carneiro. A entrada ficava na Rua de 
Redemoinho. Na margem escreveram: «Pessue 

seu irmão Francisco de Santa Catarina». 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho 
Aurélio de 

Morais Alão 

  Idem 
Detrás da 

capela-mor da 
Sé. 

 Fateusim 2200 reis 
6 galinhas 

Agostinho Aurélio de Morais Alão tinha 
herdado a casa de seu pai. 154 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

Micaela 
Antónia Freire   Casa que foi 

pardieiro. Idem   Idem  500 reis 

A casa pertenceu ao deão João Freire Antão, e 
antes deste a Mónica de Castro. Na margem  

escreveram: « Pessuhio seu filho o reverendo 
Jerónimo de Távora e Noronha deão que foi 

nesta Sé, e este as deixou a seu irmão Vicente 
de Noronha Leme Cernache». 

Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I João de Sousa Arcediago da 

Régua  Pardieiro Idem Defronte da casa 
onde vive o foreiro Idem 500 reis A casa foi de Rodrigo de Sousa da Silva, pai 

do foreiro. Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Jerónimo de 
Noronha Deão  Casa Junto ao 

chafariz da Sé.  Idem 900 reis 
4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. O foreiro 
comprou a casa aos herdeiros de José Mendes 

Portugal. Na margem escreveram: « He 
falecido pessue seu irmão Vicente de Noronha 

Leme Cernache por o mesmo as deixar». 

154 v. 

Idem  Junto à torre que 
foi Aljube. 

De vidas: 
terceira. 

300 reis  
2 

galinhas. 
Lutuosa 
«outro 
tanto» 

A propriedade foi do deão João Freire Antão. 
Na margem escreveram: «Pessuhio seu filho 

Jerónimo de Noronha deão nesta Sé e hoje seu 
irmão Vicente de Noronha Leme Cernache por 

o mesmo lhas deixar; cobre lutuosa». 

Idem 
Lotes
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

Dona Micaela 
Antónia Freire   A 

foreira Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A propriedade foi do deão João Freire Antão. 
Na margem escreveram: «Pessuhio o 

reverendo Jerónimo de Noronha deão nesta Sé, 
fallecido hoje pessue seu irmão Vicente de 

Noronha Leme Cernache». 

155 



 

 
 
 
 
 
 

Quadro 57 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de ? a Junho de ? 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 925 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Mora-
dor 

Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de 
Sousa Lima. 

Arcediago da 
Régua 

O 
foreiro Casa Rua de 

Redemoinho 
Abaixo da 
anterior. Fateusim  1500 reis 

3 galinhas  155 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Abaixo da 
anterior. Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de 

Santa Clara. A casa foi do reverendo João 
da Silva de Magalhães, e antes deste do 

chantre Teotónio Pereira.  

155 
v. 

Casa n.º 
13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas 

A casa foi de seu tio, o reverendo Baltazar 
Leitão de Magalhães. Na margem 

escreveram: « Pessue seu irmão o reverendo 
padre Francisco de Santa Catarina». 

Idem 

Casa n.º 
12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

António da 
Silva de 

Magalhães 
 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
terceira.. 

300 reis  
2 galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, o reverendo 
Baltazar Leitão de Magalhães e, antes deste, 

de Mariana da Silva Carneiro.  
Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Jerónima 
Luísa de 

Magalhães 
  Casa e 

quintal. Idem  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era mulher de Henrique Carlos e 
filha do reverendo Luís de Magalhães, o 

caseiro anterior. 
156 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Miguel da 
Costa Lima 

Tesoureiro-mor 
da Sé  Casa Idem Pegada à anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 
A casa pertenceu ao tio do foreiro. Idem 

  
500 reis  

2 galinhas 
tem lutuosa  

A propriedade foi do tio do foreiro, o 
cónego magistral Domingos Barbosa, e 
antes deste, de Domingos Carvalho e 

Azevedo, abade de S. Martinho do Campo. 

156 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e pátio 
da Casa do 

Dr. Domingos 
Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa e 

quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior.  

250 reis 
delutuosa 

«outro tanto» 

A propriedade foi do tio do foreiro. Os 
foreiros antriores foram: Domingos 

Carvalho e Azevedo, e o licenciado Manuel 
dos Santos. Esta propriedade está incluída 

na antecedente.  

Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa foi do reverendo Manuel 
Mendes Vieira, e antes deste de António 

Alves Baião. 

Idem 



 
Quadro 57 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de ? a Junho de ? 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 925 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Nicolau de 
Sousa Cruz   Casa Rua de 

Redemoinho  Fateusim 300 reis 
5 galinhas 

O foreiro comprou 
a casa a Sebastiana 

Teresa, e a seu 
segundo marido o 

Dr. Miguel do 
Amaral. 

157 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas 
A casa foi de 

Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa 
do vigário geral 

Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

João de 
Azevedo Cónego  Casa e quintal. Idem  De vidas: 

terceira. 
430 reis 

2 galinhas 

A casa foi do tio do 
foreiro, e antes 

deste, do cónego 
António Mourão. 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 58 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1760 a Junho de 1761 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 926 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupa-
ção Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingo 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre  

Duas casas 
(uma foi 

pardieiro). 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas A casa pertenceu aos tios do foreiro. 158 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Estêvão Luís de 
Magalhães 

Monse-
nhor  Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 
A entrada da casa ficava na Rua de 

Redemoinho. Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Herdeiros de 
Agostinho Aurélio 

de Morais  
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas   159 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

Vicente de 
Noronha    Idem Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire 

Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago 
da Régua  Idem Idem Defronte da casa 

onde vive o foreiro. Idem 500 reis   Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de 
Noronha   Idem 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 159 v. 

Idem  Junto à torre que foi 
Aljube. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas. Idem Lotes

n.º 9.1 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A casa foi da mãe e do tio do foreiro. 
160 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago 
da Régua Idem Idem Idem Abaixo da anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste Idem Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao 
aqueduto que levava água para a Sé, 

na Viela de Santa Clara. 
160 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas  Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Estêvão Luís de 
Magalhães 

Monse-
nhor  Casa Idem Defronte da anterior. De vidas: 

extinto. 
300 reis  

2 galinhas 
A casa foi do tio do foreiro, Baltazar 

Leitão. Idem 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 58 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1760 a Junho de 1761 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 926 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupa-
ção Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 15-Casa dos 
Freire de Andrade 

Jerónima 
Luísa de 

Magalhães 
  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era viúva de Henrique Carlos. A 
casa foi de seu pai, o reverendo Luís de 

Magalhães. 
161 

Casa n.º 16-Casa dos 
Costa Lima 

Herdeiros de 
Miguel da 

Costa Lima, 
tesoureiro 
mor da Sé 

  Casa Idem Pegada à anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

 Idem 

  500 reis  
2 galinhas  

A propriedade foi do tio do foreiro, o 
cónego magistral Domingos Barbosa. 

161 
v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 

Casa do Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa e 

quintal. Idem Abaixo da 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

250 reis 
delutuosa 

«outro tanto» 

A propriedade foi do tio do foreiro, e antes 
deste do abade de S. Martinho.  Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira   Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa foi do reverendo Manuel 

Mendes Vieira. 
Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

A herdeira 
de Nicolau 
de Sousa 

Cruz 

  Idem Idem  Idem 300 reis 
5 galinhas 

Nicolau de Sousa Cruz tinha comprado a 
casa ao Dr. Miguel do Amaral. 162 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem  Idem. 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem   250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

João de 
Azevedo Cónego O foreiro Casa e 

quintal. Idem  De vidas: 
extinto. 

430 reis 
2 galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, e antes deste, 
de António Mourão. Idem 



 

 
 
 
 
 
 

Quadro 59 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1761 a Junho de 1762 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 927 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupa-
ção Morador Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingo 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre  

Casa, e outra 
casa junto a 

ela. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas 

A casa pertenceu ao tio do foreiro, o qual a 
herdou do seu irmão, o cónego Domingos 

Barbosa, que a tinha comprado. 
188 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Estêvão Luís de 
Magalhães 

Monse-
nhor  Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 
A entrada da casa ficava na Rua de 

Redemoinho. Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

O herdeiro de 
Agostinho Aurélio 

de Morais  
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas  189 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

Vicente de 
Noronha    Idem Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire 

Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago 
da Régua  Idem Idem Defronte da casa 

onde vive o foreiro Idem 500 reis   Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de 
Noronha   Idem 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 189 v. 

Idem  Junto à torre que 
foi Aljube. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 

galinhas. 
Idem Lotes

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O foreiro Idem 

Rua de 
Redemoinho  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

A casa foi da mãe e do tio do foreiro. 

190 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago 
da Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas  Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste Idem Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal da casa ficava junto ao aqueduto 
que levava água para a Sé, na Viela de 

Santa Clara. 
191 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas 
A casa foi do padre Francisco de Santa 

Catarina. Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Estêvão Luís de 
Magalhães 

Monse-
nhor  Casa Idem Defronte da 

anterior. 
De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas A casa foi do tio do foreiro, Baltazar Leitão. Idem 



 

Quadro 59 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1761 a Junho de 1762 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 927 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

Jerónima Luísa 
de Magalhães   Casa e quintal. Rua de 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A foreira era viúva de Henrique Carlos. 
A casa foi de seu pai, o reverendo Luís 

de Magalhães. 
191 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

O herdeiro de 
Miguel da 

Costa Lima, 
tesoureiro mor 

da Sé 

  Casa Idem Pegada à anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

 Idem 

  
500 reis  

2 galinhas 
tem lutuosa 

A propriedade foi do tio do foreiro, o 
cónego magistral Domingos Barbosa. 

191 
v. Lotes

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa e quintal. Idem 

Abaixo da 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

250 reis 
delutuosa 

«outro tanto» 

A propriedade foi do tio do foreiro, e 
antes deste do abade de S. Martinho.  Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira Padre  Casa Idem  Fateusim 3800 reis 

O foreiro era filho de Manuel da Mota 
Campos. A casa foi do reverendo 

Manuel Mendes Vieira. 
Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

O herdeiro de 
Nicolau de 
Sousa Cruz 

  Idem Idem  Idem 300 reis 
5 galinhas 

Nicolau de Sousa Cruz tinha comprado a 
casa ao Dr. Miguel do Amaral. 192 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à anterior. Idem. 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

João de 
Azevedo Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas: 

extinto. 
430 reis 

2 galinhas A casa foi de António Mourão. Idem 



 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 60 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1762 a Junho de 1763 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 928 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingos 

Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  

Casa, e outra 
casa junto a 

ela. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas A casa pertenceu aos tios do foreiro. 187 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Estêvão Luís de 
Magalhães Monsenhor  Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 
A entrada da casa ficava na Rua de 

Redemoinho. Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho 
Aurélio de 

Morais  
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas  
A habitação era considerada: «cazas 

grandes». 188 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

Vicente de 
Noronha Leme 

Cernache  
  Idem Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire 

Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago da 
Régua  Idem Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 

foreiro. 
Idem 500 reis   Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de 
Noronha   Idem 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 188 v. 

Idem  Junto à torre que 
foi Aljube. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas. Idem Lotes 

n.º 9.1 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A habitação era considerada: «cazas 
grandes». Foi da mãe do foreiro. 189 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima 

Alcoforado 

Arcediago da 
Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca  Casa n.º 
Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste Idem Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal, e outra casa, ficavam junto ao 
aqueduto que levava água para a Sé, na 

Viela de Santa Clara. 
189 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas  Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Estêvão Luís de 
Magalhães Monsenhor 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas 

A casa foi do tio do foreiro, Baltazar 
Leitão. Idem 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 60 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1762 a Junho de 1763 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 928 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Jerónima Luísa 
de Magalhães   Casa Rua de 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A casa era considerada:«cazas 
grandes». A foreira era viúva de 

Henrique Carlos. 
190 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Os herdeiros de 
Miguel da 

Costa Lima, 
tesoureiro mor 

da Sé 

  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 
700 reis 

3 galinhas 
1 capão 

 Idem 

  
500 reis  

2 galinhas 
tem lutuosa 

A propriedade foi do tio do 
foreiro. 190 v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa e quintal. Idem 

  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade estava incluída 
«nas cazas grandes que pessue». Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira Reverendo  Casa Idem  Fateusim 3800 reis  Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

O herdeiro de 
Nicolau de 
Sousa Cruz 

  Idem Idem  Idem 300 reis 
5 galinhas 

Nicolau de Sousa Cruz tinha 
comprado a casa ao Dr. Miguel do 

Amaral. 
191 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à anterior. Idem. 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

João de 
Azevedo Cónego O foreiro Casa e quintal. Idem  De vidas: 

extinto. 
430 reis 

2 galinhas A casa foi de António Mourão. Idem 



 

 
 
 
 
 

Quadro 61 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1763 a Junho de 1764 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 929 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingos 

Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa, e outra 

casa junto a ela. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas A casa pertenceu aos tios do foreiro. 178 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Estêvão Luís de 
Magalhães Monsenhor  Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 
A entrada da casa ficava na Rua de 

Redemoinho. Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho 
Aurélio de 

Morais  
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas  
A habitação era considerada: «cazas 

grandes». 179 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

Vicente de 
Noronha Leme 

Cernache  
  Idem Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire 

Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima. Reverendo  Idem Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 

foreiro. 
Idem 500 reis   Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de 
Noronha   Idem 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 179 v. 

Idem  De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas. Idem Lotes 

n.º 9.1 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A habitação era considerada: «cazas 
grandes». Foi da mãe do foreiro. 180 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima 

Alcoforado 

Arcediago da 
Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste Idem Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal, e outra casa, ficavam junto 
ao aqueduto que levava água para a 

Sé, na Viela de Santa Clara. 
180 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas  Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Estêvão Luís de 
Magalhães Monsenhor 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas   Idem 



 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 61 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1763 a Junho de 1764 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 929 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Jerónima Luísa 
de Magalhães   Casa Rua de 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A habitação era 
considerada:«cazas grandes». A 

foreira era viúva de Henrique 
Carlos. 

181 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Os herdeiros de 
Miguel da 

Costa Lima, 
tesoureiro mor 

da Sé 

  Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 
 Idem 

  
500 reis  

2 galinhas 
tem lutuosa 

A propriedade foi do tio do 
foreiro. 181 v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa e quintal. Idem 

  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto« 

A propriedade estava incluída 
«nas cazas grandes que pessue». Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira Reverendo  Casa Idem  Fateusim 3800 reis  Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

O herdeiro de 
Nicolau de 
Sousa Cruz 

  Idem Idem  Idem 300 reis 
5 galinhas 

Nicolau de Sousa Cruz tinha 
comprado a casa ao Dr. Miguel do 

Amaral. 
182 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à anterior. Idem. 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

João de 
Azevedo Cónego O foreiro Idem Idem  De vidas: 

extinto. 
430 reis 

2 galinhas  Idem 



 

 
 
 
 

Quadro 62 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1764 a Junho de 1765 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 930 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingos 

Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa, e outra 

casa junto a ela. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas A casa pertenceu aos tios do foreiro. 198 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Estêvão Luís de 
Magalhães Monsenhor  Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 
A entrada da casa ficava na Rua de 

Redemoinho. Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho 
Aurélio de 

Morais  
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas  
A habitação era considerada: «cazas 

grandes». 199 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

Vicente de 
Noronha Leme 

Cernache  
  Idem Idem   Idem  500 reis 

A casa pertenceu ao irmão do foreiro, 
o deão Jerónimo de Távora e 

Noronha. 
Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago da 
Régua  Idem Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 

foreiro. 
Idem 500 reis   Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de 
Noronha   Idem 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
Idem Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 199 v. 

Idem   De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas. Idem Lotes 

n.º 9.1 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A habitação era considerada: «cazas 
grandes». Foi da mãe do foreiro. 200 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima 

Alcoforado 

Arcediago da 
Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste Idem Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal, e outra casa, ficavam junto 
ao aqueduto que levava água para a 

Sé, na Viela de Santa Clara. 
200 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas  Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Estêvão Luís de 
Magalhães Monsenhor 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas 

 
 
 

Idem 



 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 62 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1764 a Junho de 1765 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 930 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

Jerónima Luísa de 
Magalhães   Casa Rua de 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A habitação era 
considerada:«cazas grandes». A 

foreira era viúva de Henrique 
Carlos. 

201 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Os herdeiros de 
Miguel da Costa 
Lima, tesoureiro 

mor da Sé 

  Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 
 Idem 

  
500 reis  

2 galinhas 
tem lutuosa 

A propriedade foi do tio do 
foreiro. 201 v. Lotes 

n.º 2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 
Casa do 

Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando Barbosa 
de Albuquerque Chantre  Casa e quintal. Idem 

  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade estava incluída 
«nas cazas grandes que pessue». Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da Mota 
Vieira Reverendo  Casa Idem  Fateusim 3800 reis  Idem 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

O herdeiro de 
Nicolau de Sousa 

Cruz 
  Idem Idem  Idem 300 reis 

5 galinhas 

Nicolau de Sousa Cruz tinha 
comprado a casa ao Dr. Miguel do 

Amaral. 
202 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem   Idem Idem Pegada à anterior. Idem. 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral Bernardo 
de Azevedo e Carvalho 

João de Azevedo Cónego O foreiro Idem Idem  De vidas: 
extinto. 

430 reis 
2 galinhas  Idem 



 

 
 
 
 

Quadro 63 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1765 a Junho de 1766 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 931 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 3-Casa do 
Doutor Domingos 

Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa, e outra 

casa junto a ela. 

Junto à Sé do 
lado 

nascente. 
 Fateusim 850 reis 

6 galinhas A casa pertenceu aos tios do foreiro. 187 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Estêvão Luís de 
Magalhães Monsenhor  Casa Idem Junto à anterior. De vidas: 

extinto. 
400 reis 

2 galinhas 
A entrada da casa ficava na Rua de 

Redemoinho. Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho 
Aurélio de 

Morais Alão 
  Idem 

Detrás da 
capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas  
A habitação era considerada: «cazas 

grandes». 188 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

Vicente de 
Noronha Leme 

Cernache  
  Idem Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João Freire 

Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

João de Sousa 
Lima. 

Arcediago da 
Régua  Idem Idem 

Defronte da casa 
onde vive o 

foreiro. 
Idem 500 reis   Idem 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de 
Noronha   Idem 

Junto ao 
chafariz da 

Sé. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas A casa estava sobre colunas. 188 v. 

Idem   De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas. Idem Lotes

n.º 9.1 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O foreiro Idem Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

A habitação era considerada: «cazas 
grandes». Foi da mãe do foreiro. 189 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

João de Sousa 
Lima 

Alcoforado 

Arcediago da 
Régua Idem Idem Idem Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas . Idem 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste  Casa e quintal. Idem Idem Idem 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal, e outra casa, ficavam junto 
ao aqueduto que levava água para a 

Sé, na Viela de Santa Clara. 
189 v. 

Casa 
n.º 13  Idem Idem Pegada à anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas  Idem 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Estêvão Luís de 
Magalhães Monsenhor 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas 

 
 
 

Idem 



 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 63 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1765 a Junho de 1766 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 931 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

D. Jerónima 
Luísa de 

Magalhães 
  Casa Rua de 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A habitação era 
considerada:«cazas grandes». A 

foreira era viúva de Henrique 
Carlos. 

190 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Os herdeiros de 
Miguel da Costa 
Lima, tesoureiro 

mor da Sé 

  Idem Idem Abaixo da 
anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 
 Idem 

  
500 reis  

2 galinhas 
tem lutuosa 

A propriedade foi do tio do 
foreiro. 190 v. Lote

s n.º 
2 
 

n.º 1 

Jardim e 
pátio da 

Casa do Dr. 
Domingos 
Barbosa 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa e quintal. Idem 

  

250 reis 
delutuosa 

«outro 
tanto» 

A propriedade estava incluída 
«nas cazas grandes que pessue». Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira Reverendo  Casa Idem  Fateusim 3800 reis  Idem 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

O herdeiro de 
Nicolau de 
Sousa Cruz 

  Idem Idem  Idem 300 reis 
5 galinhas 

Nicolau de Sousa Cruz tinha 
comprado a casa ao Dr. Miguel do 

Amaral. 
191 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Idem Idem Pegada à anterior. Idem. 80 reis  Idem 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Idem Idem  Idem 250 reis 

2 galinhas A casa foi de Bernardo Tavares. Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

João de Azevedo Cónego O foreiro Idem Idem  De vidas: 
extinto. 

430 reis 
2 galinhas  Idem 



 

 

Quadro 64 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1766 a Junho de 1767 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 932 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Fateusim 850 reis 
6 galinhas  202 v. Casa  

n.º 3  
e lotes 

1/2 

Casa do Dr. 
Domingos 
Barbosa, 
jardim e 

pátio 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa 

Rua de 
Redemoinho. Casa 
«ao redor da Sé» 

por detrás da 
capela-mor. 

 De vidas: 
extinto 

750 reis 
2 galinhas  223 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Estêvão Luís de 
Magalhães Monsenhor  Idem Idem Junto à anterior. Idem 400 reis 

2 galinhas  Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho Alão 
de Morais 
Pimentel 

  Idem 

Rua de 
Redemoinho. 

Detrás da  
capela-mor da Sé. 

 Fateusim 2200 reis 
6 galinhas   223 v. 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

Vicente de 
Noronha Leme 

Cernache  
  Idem Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João 

Freire Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de 
Sousa 

Alcoforado 
  Idem Idem  Idem 500 reis Rodrigo de Sousa Alcoforado 

era sobrinho do foreiro anterior.  204 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de 
Noronha   Idem 

Rua de 
Redemoinho. 

Junto ao chafariz 
da Sé. 

 Idem 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. Idem 

Junto à Capela da 
Senhora da 
Vandoma. 

  De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas. 904 v. Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O foreiro Idem 

Idem  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

 

Idem 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de 
Sousa da Silva 

Alcoforado 
 

João de 
Sousa Lima, 
arcediago da 

Régua. 

Idem Rua de 
Redemoinho 

Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas 
O foreiro era sobrinho do foreiro 
anterior, o qual habitava a casa.  205 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Junto da 
anterior. Idem 1200 reis 

4 galinhas 
O quintal, e outra casa, ficavam 

junto à viela de Santa Clara. Idem. 

Casa 
n.º 13  Casa quintal 

e pátio. Idem Abaixo da 
anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas  205 v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Estêvão Luís de 
Magalhães Monsenhor 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas  Idem 



 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 64 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1766 a Junho de 1767 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 932 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

D.Jerónima 
Luísa de 

Magalhães 
  Casa Rua de 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A habitação era 
considerada:«cazas grandes». 

Tinha pertencido ao arcediago de 
Oliveira, Luís de Magalhães. A 
foreira era viúva de Henrique 

Carlos.  

206 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Os herdeiros de 
Miguel da Costa 
Lima e Mello, 
tesoureiro mor 

da Sé 

  Casa e quintal. Idem Abaixo da 
anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 
O quintal ficava à frente da casa. Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira Reverendo  Casa Idem 

Abaixo da anterior 
«humas em 

meyo». 
Idem 3800 reis O foreiro morava em Luzim. 206 v. 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Maria Angélica 
de Sousa   Casa e quintal. Idem Abaixo da 

anterior. Idem 300 reis 
5 galinhas 

São duas moradas. A foreira era 
viúva de António Henriques da 

Silva.  
Idem 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Casa Idem Pegada à anterior. Idem. 80 reis  207 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Casa e quintal. Idem Idem Idem 250 reis 

2 galinhas  Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

João de Azevedo 
e Carvalho Cónego O foreiro Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
extinto. 

430 reis 
2 galinhas  207 v. 

Casa n.º 22-Casa do 
cónego Domingos 
Gonçalves Prada 

Maria Angélica 
de Sousa   Parte de casa.     A casa foi de Sebastião de Prada 

Lobo. Idem 



 

 

Quadro 65 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1770 a Junho de 1771 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 934 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Fateusim 850 reis 
6 galinhas  196 Casa  

n.º 3 
e lotes 

1/2 

Casa do Dr. 
Domingos 
Barbosa, 
jardim e 

pátio 

Fernando 
Barbosa de 

Albuquerque 
Chantre  Casa 

Rua de 
Redemoinho. Casa 
«ao redor da Sé» 

por detrás da 
capela-mor. 

 De vidas: 
extinto 

750 reis 
2 galinhas  196 v. 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Estêvão Luís de 
Magalhães Monsenhor  Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 400 reis 
2 galinhas  Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho Alão 
de Morais 
Pimentel 

  Idem 

Rua de 
Redemoinho. 

Detrás da  
capela-mor da Sé. 

 Fateusim 2200 reis 
6 galinhas   197 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

Vicente de 
Noronha Leme 

Cernache  
  Idem Idem   Idem  500 reis A casa pertenceu ao deão João 

Freire Antão. Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de 
Sousa 

Alcoforado 
  Idem Idem  Idem 500 reis Rodrigo de Sousa Alcoforado 

era sobrinho do foreiro anterior. 197 v. 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de 
Noronha Leme 

Cernache 
  Idem 

Rua de 
Redemoinho. 

Junto ao chafariz 
da Sé. 

 Idem 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. Idem 

Junto à Capela da 
Senhora da 
Vandoma. 

  De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas. 198 Lotes

n.º 9.1 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O foreiro Idem 

Idem  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

 

Idem 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de 
Sousa da Silva 

Alcoforado 
  Idem Rua de 

Redemoinho 
Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas 
O foreiro era sobrinho do foreiro 
anterior, o arcediago da Régua. 198 v. 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste  Casa e 

quintal. Idem Junto da 
anterior. Idem 1200 reis 

4 galinhas 
O quintal, e outra casa, ficavam 

junto à viela de Santa Clara. Idem. 

Casa 
n.º 13  Casa quintal 

e pátio. Idem Abaixo da 
anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas  199. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Estêvão Luís de 
Magalhães Monsenhor 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas  Idem 



 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 65 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1770 a Junho de 1771 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 934 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade  Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

D. Jerónima 
Luísa de 

Magalhães 
  Casa Rua de 

Redemoinho  Fateusim 700 reis  
4 galinhas 

A habitação era 
considerada:«cazas grandes».  

Tinha pertencido ao arcediago de 
Oliveira, Luís de Magalhães. A 
foreira era viúva de Henrique 

Carlos.  

199 v. 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Os herdeiros de 
Miguel da Costa 
Lima e Mello, 
tesoureiro mor 

da Sé 

  Casa e quintal. Idem Abaixo da 
anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 
O quintal ficava à frente da casa. Idem 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira Reverendo  Casa Idem 

Abaixo da anterior 
«humas em 

meyo». 
Idem 3800 reis O foreiro morava em Luzim. 200 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Maria Angélica 
de Sousa   Casa e quintal. Idem Abaixo da 

anterior. Idem 300 reis 
5 galinhas 

São duas moradas. A foreira era 
viúva de António Henriques da 

Silva.  
Idem 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Casa Idem Pegada à anterior. Idem. 80 reis  200 v. 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III Idem   Casa e quintal. Idem Idem Idem 250 reis 

2 galinhas  Idem 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 

Azevedo e Carvalho 

João de Azevedo 
e Carvalho Cónego O foreiro Idem Idem Abaixo da 

anterior. 
De vidas: 
extinto. 

430 reis 
2 galinhas  201. 

Casa n.º 22-Casa do 
cónego Domingos 
Gonçalves Prada 

Maria Angélica 
de Sousa   Parte de casa.     A casa foi de Sebastião de Prada 

Lobo. Idem 



 

 
 

Quadro 66 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1773 a Junho de 1782 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 935 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Fateusim 850 reis 
6 galinhas  386 v. Casa 

n.º 3 
e lotes 

1/2 

Casa do Dr. 
Domingos 
Barbosa, 
jardim e 

pátio. 

Álvaro Barbosa 
de Albuquerque Chantre  Casa 

Rua de 
Redemoinho. Casa 
«ao redor da Sé» 

por detrás da 
capela-mor. 

 De vidas: 
extinto 

750 reis 
2 galinhas  387 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Estêvão Luís de 
Magalhães Monsenhor  Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 400 reis 
2 galinhas 

Na margem escreveram as frases 
seguintes:«hoje pessue Gaspar 

Cardoso por herança»;  «digo hoje 
pessue sua tia D. Anna Luiza 

Cardoso»; «digo D. Maria Violante de 
Azevedo mulher de Francisco 

Henriques moradores no Salgueiral 
abaixo da Régua». 

Idem 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho Alão 
de Morais 
Pimentel 

  Idem 

Rua de 
Redemoinho. 

Detrás da  
capela-mor da Sé. 

 Fateusim 2200 reis 
6 galinhas  387 v. 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

Vicente de 
Noronha Leme 

Cernache  
  Idem Idem   Idem  500 reis  Idem 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de 
Sousa 

Alcoforado 
  Idem Idem  Idem 500 reis Rodrigo de Sousa Alcoforado era 

sobrinho do foreiro anterior. 388 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Vicente de 
Noronha Leme 

Cernache 
  Idem 

Rua de 
Redemoinho. 

Junto ao chafariz 
da Sé. 

 Idem 900 reis 
4 galinhas A casa estava sobre colunas. Idem 

Junto à Capela da 
Senhora da 
Vandoma. 

  De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 

galinhas. 
388 v. Lotes

n.º 9.1 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  O foreiro Idem 

Idem  Fateusim 1100 reis 
4 galinhas 

 

Idem 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de 
Sousa da Silva 

Alcoforado 
  Idem Rua de 

Redemoinho 
Abaixo da 
anterior. Idem 1500 reis 

3 galinhas 
O foreiro era sobrinho do foreiro 
anterior, o arcediago da Régua. 389. 



 

 
 
 
 
 

Quadro 66 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1773 a Junho de 1782 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 935 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Mora-
dor 

Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho Junto da anterior. Fateusim 1200 reis 
4 galinhas 

O quintal, e outra casa, ficavam junto à viela de 
Santa Clara. 389 

Casa 
n.º 13  Casa quintal 

e pátio. Idem Abaixo da 
anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas 

Na margem escreveram:«hoje pessue Gaspar 
Cardozo por heranca digo hoje pessue sua tia 
Dona Anna Luiza Cardoso pessue o mesmo 

Gaspar Cardozo». 

389 v. 

Casa 
n.º 12 

Casas dos 
Magalhães 

III e II 

Estêvão Luís 
de Magalhães Monsenhor 

 Casa Idem Defronte da 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas 

Na margem escreveram as frases seguintes:«hoje 
pessue Gaspar Cardozo por heranca, hoje pessue 
a tia do dito Dona Anna Luiza Cardozo»; «digo 

Dona Maria Violante de Azevedo mulher de 
Francisco Henriques moradores no Salgueiral 

abaixo da Régua». 

Idem 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade 

D.Jerónima 
Luísa de 

Magalhães 
  Idem Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

A habitação era considerada:«cazas grandes».  
Tinha pertencido ao arcediago de Oliveira, Luís 
de Magalhães. A foreira era viúva de Henrique 

Carlos.  

390 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima 

Francisco 
Mateus Mestre-escola  Casa e 

quintal. Idem Abaixo da 
anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 
O quintal ficava à frente da casa. Idem 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira Reverendo  Casa Idem Defronte da 

anterior. Idem 3800 reis O foreiro morava em Luzim. 390 v. 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Maria 
Angélica de 

Sousa 
  Casa e 

quintal. Idem Abaixo da 
anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 
São duas moradas. A foreira era viúva de António 

Henriques da Silva.  Idem 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II Idem  

  Casa Idem Pegada à anterior. Idem. 80 reis  391 

Casa n.º 20-Casa dos  
Baião III Idem   Casa e 

quintal. Idem Idem Idem 250 reis 
2 galinhas 

 
 
 

Idem 



 
Quadro 66 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1773 a Junho de 1782 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 935 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Mora-

dor 
Tipo de 

propriedade Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 
Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

João de 
Azevedo e 
Carvalho 

Cónego O 
foreiro 

Casa e 
quintal. 

Rua de 
Redemoinho 

Abaixo da 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

430 reis 
2 galinhas 

Na margem escreveram as frases seguintes:«hoje 
pessue o reverendo cónego Rodrigo Mendes de 

Vasconcelos, em quanto vivo por doação que lhe 
fez a dita dona Marianna Angélica». «Apegado 

em primeira vida em Dona Marianna Angelica de 
Azevedo cazada com Luis Mendes de 

Vasconcelos». 

391 v. 

Casa n.º 22-Casa do 
cónego Domingos 
Gonçalves Prada 

Maria 
Angélica de 

Sousa 
  Parte de 

casa.     

A casa foi de Sebastião de Prada Lobo. Sobre 
este prazo escreveram o seguinte:«O Illustrissimo 

Cabido não tem renda alguma nesta casa; mas 
tem nella o dominio de quatro hum». 

Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quadro 67 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1783 a Junho de 1803 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 936 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confronta-

ções 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Fateusim 850 reis 
6 galinhas  398 v. Casa 

n.º 3 
e lotes 

1/2 

Casa do Dr. 
Domingos 
Barbosa, 
jardim e 

pátio 

Álvaro Barbosa de 
Albuquerque Chantre  Casa 

Rua de Redemoinho. 
Casa por detrás da 

capela-mor. 
 De vidas: 

extinto 
750 reis 

2 galinhas  399 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

D. Maria Violante 
de Azevedo    Idem Idem Pegada à 

anterior. Idem 400 reis 
2 galinhas 

A foreira era casada com Francisco 
Henriques, que morava  no Salgueiral, 

Régua. Na margem escreveram as frases 
seguintes:«Faleceo Dona Maria Viollante 

hoje seu filho Manuel de Magalhães 
Azevedo»; «Faleceo tambem Manuel de 
Magalhães hoje seu irmão Francisco de 
Magalhães»; «Hoje Gaspar Cardozo». 

399 v. 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

Agostinho Alão de 
Morais Pimentel   Idem 

Rua de Redemoinho. 
Detrás da capela-mor 

da Sé. 
 Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

Na margem escreveram:«Em 1800 
possue por compra Jose Barbosa de 

Madureira». 
400 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

A herdeira de 
Vicente de 
Noronha 

  Idem Idem  Idem  500 reis  400 v. 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
Alcoforado   Idem Idem  Idem 500 reis Rodrigo de Sousa Alcoforado era 

sobrinho do foreiro anterior. 401. 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

A herdeira de 
Vicente de 
Noronha 

  Idem 
Rua de Redemoinho. 
Junto à Capela de S. 

Gregório. 
 Idem 900 reis 

4 galinhas 

A casa estava sobre colunas. Na margem 
escreveram as frases seguintes:«Hoje 
possue o reverendo cónego António 

Coelho da Costa morador nas mesmas 
casas»; «Em 1801 possue Manuel 

Gonçalves de Oliveira e sua mulher 
Anna Roza de Azevedo». 

401 v. 

Junto à Capela da 
Senhora da 

Vandoma, defronte 
do chafariz da Sé. 

  De vidas: 
segunda. 

300 reis  
2 

galinhas. 
402 Lotes 

n.º 9.1 
 

n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma Idem  A foreira Idem 

Junto à Capela da 
Vandoma.  Fateusim 1100 reis 

4 galinhas 

Na margem escreveram: «Em 1780 
possue a Senhora Dona Anna de 

Noronha Leme Sarnache». 
402 v. 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva 

Alcoforado 
  Idem Rua de Redemoinho Abaixo da 

anterior. Idem 1500 reis 
3 galinhas 

O foreiro era sobrinho do foreiro 
anterior, o arcediago da Régua. 403 



 

 

Quadro 67 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1783 a Junho de 1803 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 936 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Mora-
dor 

Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José 

da Fonseca 
Coutinho 

José Pedro 
Virgolino Arcipreste  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho 
Junto da 
anterior. Fateusim 1200 reis 

4 galinhas 

O quintal, e outra casa, ficavam junto à viela de 
Santa Clara. Na margem escreveram as frases 
seguintes:«Hoje pessue estas casas por compra 

Dona Maria Escolastica Pereira de Araujo mulher de 
Simão Pereira Leitão moradores nas ditas cazas»; 

«O quintal em que estão feitas humas cazas rematou 
o reverendo conego João Pinheiro de Aragão». «As 
cazas que comprou Simão Pereira Leitão a quem se 

rrenovou o prazo fateozim e a sua mulher pagao 
dinheiro 650 reis galinhas 3 laudemio de 4». 

403 v. 

Casa n.º 13-Casa 
dos Magalhães III Gaspar Cardoso    Casa quintal 

e pátio. Idem Abaixo da 
anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas  404. 

Casa n.º 12-Casa 
dos  

Magalhães II 

D. Maria 
Violante de 

Azevedo 
  Casa Idem Defronte da 

anterior. 
De vidas: 
extinto. 

300 reis  
2 galinhas 

A foreira era mulher de Francisco Henriques, e 
moravam no Salgueiral, Régua. Na margem 

escreveram as frases seguintes: «Hoje pessue seu 
filho Manuel de Magalhães de Azevedo por 
falecimento da dita sua may»; «Hoje Gaspar 

Cardozo». 

404 v. 

Casa n.º 14-Casa 
dos Freire de 

Andrade 

D. Jerónima 
Luísa de 

Magalhães 
  Idem Idem  Fateusim 700 reis  

4 galinhas 

A habitação era considerada:«cazas grandes».  
Tinha pertencido ao arcediago de Oliveira, Luís de 
Magalhães. A foreira era viúva de Henrique Carlos. 
Na margem escreveram:«Faleceo Dona Jeronima. 

Hoje seu filho Antonio Matheus». 

405 

Casa n.º 15-Casa 
dos Costa Lima 

Francisco 
Mateus Xavier 

de Carvalho 
Mestre-escola  Casa e 

quintal. Idem Abaixo da 
anterior. Idem 

700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

O quintal ficava à frente da casa. Na margem 
escreveram:«Hoje o reverendo José Nogueira mestre 

escola nesta Sé». 
405 v. 

Casa n.º 17-Casa 
dos Mota 

Jerónimo da 
Mota Vieira Padre  Casa Idem 

Abaixo da 
anterior com 
«humas em 

meyo». 

Idem 300 reis 

Na margem escreveram as frases seguintes:«Paga 
por este Manuel Teixeira de Carvalho mercador na 

Rua das Flores»; «e he o possuidor Bernardo da 
Mota Vieira da freguesia de Luzim». 

406 

Casa n.º 18-Casa 
dos Baião I 

Maria Angélica 
de Sousa   Casa e 

quintal. Idem Abaixo da 
anterior. Idem 300 reis 

5 galinhas 

São duas moradas. A foreira era viúva de António 
Henriques da Silva. Na margem escreveram:«Pessue 

hoje a Irmandade dos Clérigos». 
406 v. 

Casa n.º 19-Casa 
dos Baião II Idem   Casa Idem Pegada à 

anterior. Idem. 80 reis 
A seguinte frase foi escrita posteriormente:«Pessue 

hoje como administradora a Irmandade dos 
Clérigos-Devese obrigar a vinder». 

407 



 
Quadro 67 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, de Julho de 1783 a Junho de 1803 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 936 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 20-Casa 
dos Baião III 

Maria 
Angelica    Casa e quintal. Rua de 

Redemoinho Pegada à anterior. Fateusim 250 reis 
2 galinhas 

Acrescentaram posteriormente: 
«Pessue hoje como administradora a 

Irmandade dos Clérigos-Devese 
obrigar a vender-» 

407 v. 

Casa n.º 21-Casa 
do vigário geral 

Bernardo de 
Azevedo e 
Carvalho 

D. Mariana 
Angélica de 

Azevedo 
  Idem Idem Abaixo da anterior. De vidas: 

primeira. 
430 reis 

2 galinhas 

A foreira era mulher de Luís Mendes 
de Vasconcelos. O usufrutuário é o 

seu filho Rodrigo Mendes de 
Vasconcelos, cónego. Na margem 

escreveram: «O senhor cónego 
Rodrigo Mendes hé o que paga». 

408. 

Casa n.º 22-Casa 
do cónego 
Domingos 

Gonçalves Prada 

Maria 
Angélica    Parte de casa.     

A casa foi de Sebastião de Prada 
Lobo. Sobre este prazo escreveram o 

seguinte:«A dita Maria Angelica 
possue estas cazas em que o 

Reverendo Cabido não tem renda 
alguma mas tem o dominio de quatro 

hum». Na margem escreveram: 
«Arrenda paga o cabeca do prazo que 
he o antecedente escrito nesta folha 

verso». 

408 v. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro 68 
Cabido: foreiros e casas, 1803 a 1913 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 938 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confronta-

ções 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Fateusim 850 reis 
6 galinhas 

Na margem escreveram as frases seguintes: 
«Fallesceo o reverendo chantre Álvaro 
Barboza. Possue Dona Anna Claudia 

Barboza e Albuquerque. Fallescêo a ditta 
Dona Anna Claudia. Pessue por verba de 

testamento seu primo Francisco de Salles de 
Barboza e Lemos corregedor da Vila da 

Feira.»; «Faleceo este»; «Possue por 
nomeação seu filho Miguel Lemos Barboza 

Albuquerque»; «Possue sua irmã Dona 
Sancha Augusta de Lemos Barboza e 
Albuquerque»; «Possue por herança 

Francisco de Salles Pinto de Mesquita 
Carvalho (seu sobrinho)». 

437 v. Casa 
n.º 3 

 
 
 
 
e 
 
 
 
 
 

lotes 
n.º 2/3 

Casa do Dr. 
Domingos 
Barbosa, 
jardim e 

pátio 

Álvaro Barbosa de 
Albuquerque Chantre  Casa 

Rua de 
Redemoinho. 

Casa por detrás 
da capela-mor. 

 

De vidas: 
extinto 

750 reis 
2 galinhas 

Na margem escreveram as frases 
seguintes:«Fallesceo o reverendo chantre 

Álvaro Barboza. Possue Dona Anna Claudia 
Barboza e Albuquerque. Fallescêo Dona 

Anna Claudia. Pessue por verba de 
testamento seu primo Francisco de Salles de 

Barboza e Lemos corregedor da Vila da 
Feira.»; «Possue Miguel Lemos Barboza 
Albuquerque»; «Possue sua irmã Dona 
Sancha Augusta de Lemos Barboza e 

Albuquerque»; «Possue por herança seu 
sobrinho Francisco de Salles Pinto de 

Mesquita Carvalho». 
 

438 



 

 
 
 
 
 
 

Quadro 68 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, 1803 a 1913 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 938 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confronta-

ções 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 4-Casa dos 
Magalhães I 

Gaspar Cardoso de 
Carvalho e Fonseca   Casa 

Rua de 
Redemoinho. 

Casa por detrás 
da capela-mor. 

Pegada à 
anterior. 

De vidas: 
extinto. 

400 reis 
2 galinhas 

Na margem escreveram as frases 
seguintes:«Falesceo Gaspar Cardozo em 15 
de Janeiro de 1826. Possue seu filho Joze 

Cardozo de Carvalho Fonseca e Vasconcelos 
por lhe pertencer em razão de ser morgado»; 

«Faleceo possue seu irmão Gonçalo 
Cardozo»; «Fallesceu em Outubro de 1867 
possue a viúva a Excelentíssima Senhora 

Dona Amalia Rangel de Quadros»; «Possue 
sua filha=Dona Maria Joanna Cardozo 

Rangel Barba de Menezes». 

438 v. 

Casa n.º 5-Casa dos 
Alão de Morais 

José Barbosa de 
Madureia   Idem Idem  Fateusim 2200 reis 

6 galinhas 

Na margem escreveram as frases 
seguintes:«Fallesceo Joze Barboza de 

Madureira. Possue por verba de testamento 
seus filhos Antonio Barboza de Madureira 

João Barboza Dona Maria do Carmo 
moradores na Rua de Santo Antonio com sua 

may Dona Anna Angelica Guedes de 
Madureira»; «Encabeçarão-se estas cazas em 

a dita Dona Maria do Carmo Barboza no 
inventario a que se procedeu por falecimento 

do dito Antonio Barboza de Madureira em 
1838. A dita Dona Maria he demente e mora 

com o tutor seu irmão João Barboza 
Madureira n.º 29=herdeira do dito Antonio»; 
«Mudou-se para a Rua Formoza»; «Falecêo 
e pagou athé 1837 a viuva Dona Maria do 
Carmo Leal Madureira»; «Paga como tutor 

Manuel Cardozo Coutinho de Abreu 
morador na Rua de Santo Antonio» 

439 



 

 
 
 
 
 

Quadro 68 (continuação) 
Cabido: foreiros e casas, 1803 a 1913 

Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 938 
Casas/Lotes (1) 

Foreiro Ocupação Morador Tipo de 
propriedade Local Confrontações Tipo de 

prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 6-Casa dos 
Távora de Noronha 

Leme Cernache  

D. Ana de Noronha 
Leme Cernache   Casa 

Rua de 
Redemoinho. 
Por detrás da  
capela-mor. 

 Fateusim 500 reis 

A foreira é viúva de Vicente de Noronha. Na 
margem escreveram as frases 

seguintes:«Possue Illustrissimo Vicente de 
Noronha e Mello de Menezes Leme 

Sarnache»; «Faleceu o dito Vicente de 
Noronha em 1834»; «Possue sua filha unica 
Dona Antonia Guedes Noronha Mello Leme 

Sernache, de quem he tutor seu primo 
Antonio Perfeito Pereira Pinto Osorio da 

cidade de Lamêgo»; «Casou com o dito tutor 
em 1840»; «Falecêo a dita Dona Antonia de 

Noronha em 11 de Setembro de 1857»; 
«Hoje por disposições testamentarias da dita 

Dona Antonia pertence à Santa Caza da 
Mizericordia do Porto»; «Possue por compra 
Dona Maria Thereza Leme Corte Real hoje 
condessa de Negrellos»; «Possue Domingos 

Antonio Pinto Barboza». 

439 v. 

Casa n.º 7-Casa dos 
Alcoforado I 

Rodrigo de Sousa 
Alcoforado   Idem Idem 

 
 
 
 

Idem 500 reis 

Ao lado do nome do foreiro escreveram o 
seguinte:«Fallesceo Rodrigo de Souza». Na 

margem escreveram as frases 
seguintes:«Possue seu netto o barão de Villa 

Pouca assistente na villa de Guimarães de 
quem he administrador seu pay Gaspar 

Teixeira de Magalhães e Lacerda»; «Faleceo 
este sendo cazado o dito barão. Hoje conde. 

Em Dezembro de 1866 possue Manoel 
Cardozo Rangel de Quadros Corte Real pela 

compra ao conde de Villa Pouca de três 
terrenos de que pagou laudemio»; «Possue 

Domingos Antonio Pinto Barboza». 

440. 



 
Quadro 68 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, 1803 a 1913 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 938 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade Local Confronta-
ções 

Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 8-Casa das 
Colunas 

Manuel 
Gonçalves de 

Oliveira 
  Casa 

Rua de 
Redemoinho. 
Junto ao local 
onde esteve a 
Capela de S. 

Gregório. 

 Fateusim 
900 reis 

4 
galinhas 

A casa esteve sobre colunas. O foreiro é herdeiro do 
cónego António Coelho, e foi casado com Ana Rosa de 

Azevedo. Em 15 de Novembro de 1845 a casa foi 
comprada por Luís José Monteiro. Escreveram na 

margem as frases seguintes:«Hoje herdeiros e paga a 
inventariante Dona Cândida Carolina de Sá Monteiro 
moradora na mesma caza»; «Possue seu filho Adolfo 

Arthur Innocencio de Sá Monteiro». 

440 
v. 

Junto à Capela 
da Senhora da 

Vandoma, 
defronte do 

chafariz da Sé. 

 De vidas: 
segunda. 

300 reis 
2 

galinhas. 

A foreira era viúva de Vicente de Noronha. Na margem 
escreveram as frases seguintes: «Estão, e as cazas verso, 
estão hoje encorporadas nas grandes.»; «Possue Vicente 
Noronha e Mello de Menezes Leme Sarnache»; «Faleceu 
e possue sua unica filha Dona Antonia Guedes como está 

declarado a fólio 439v.»; «Forão demolidas para o 
publico». 

441 

Lotes 
n.º 9.1 

 
n.º 9.5 

Casa de 
Vandoma 

D. Ana de 
Noronha 

Leme 
Cernache 

 A foreira Idem 

Junto à Capela 
de Vandoma.  Fateusim 

1100 
reis  
4 

galinhas 

Escreveram posteriormente:«Estas e as descritas na 
pagina antecedente-441-estão encorporadas nas cazas 

grandes». Escreveram na margem as frases 
seguintes:«Possue o Illustrissimo Vicente Noronha de 

Menezes Leme Sarnache»; «Faleceo o dito Vicente 
Noronha em» [a frase ficou incompleta]; «Possue sua 
unica filha Dona Antonia Guedes de Noronha Mello 

Leme Sernache moradora na sua casa de Adebarros de 
quem he tutor seu primo Antonio Perfeito Pereira Pinto 

Osorio da cidade de Lamêgo»; «Cazou com o dito 
tutor»; «Faleceo a dita Dona Antonia de Noronha em 11 

de Setembro de 1857»; «Possue seu tutor e marido 
Antonio Perfeito Pereira Pinto Osorio»; «Hoje por 
disposições testamentarias da dita Dona Antonia 
pertence à Santa Caza da Misericordia do Porto»; 
«Possue por compra=Lourenço da Silva Teixeira 

Magalhães»; «Possue por compra a Câmara Municipal 
do Porto». 

441 
v. 

 
 
 
 



 
Quadro 68 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, 1803 a 1913 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 938 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 10-Casa dos 
Alcoforado II 

Rodrigo de Sousa 
da Silva 

Alcoforado 
   Rua de 

Redemoinho  Fateusim 1500 reis 
3 galinhas 

Na margem escreveram as frases 
seguintes:«Fallesceo Rodrigo de Azevedo. 

Possue seu netto o barão de Vila Pouca, 
assistente em Guimarães, de quem he 

administrador seu pay Gaspar Teixeira de 
Magalhães e Lacerda»; «Faleceu Gaspar 
Teixeira e o dito barão já era cazado»; 

«Hoje conde do mesmo titulo. Faleceu em 
4 de Fevereiro de 1858. Em Dezembro de 

1866 possue por compra de que pagou 
laudemio Manoel Cardozo Rangel de 

Quadros Corte Real de que pagou 
laudemio»; «Possue Domingos Antonio 

Pinto Barboza». 

442 

Casa n.º 11-Casa do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho 

D. Matilde Vieira 
de Mello    Casa Idem Junto à anterior. Idem 650 reis  

3 galinhas 

A foreira era casada com Sebastião Leme 
Vieira de Mello. Escreveram na margem as 
frases seguintes:«Faleceo Sebastiam Leme. 

Possue seu filho Carlos Leme Vieira de 
Mello»; «Possue Dona Maria Thereza 
Leme Corte Real cazada com Manuel 

Cardozo Rangel de Quadros Corte Real 
viscondessa de Negrellos»; «Possue seu 

filho Carlos Corte Real». 

442 
v. 

Casa n.º 13- Casa dos 
Magalhães III Gaspar Cardoso   Casa com 

quintal e pátio. Idem Abaixo da 
anterior. Idem 600 reis 

2 galinhas 

Na margem escreveram as frases 
seguintes:«Falesceo Gaspar Cardozo em 

15 de Janeiro de 1826»; «Possue o 
morgado seu filho Joze Cardozo de 

Carvalho Fonseca Vasconcelos»; «Faleceo 
possue seu irmão Gaspar Cardozo Barba 
de Menezes»; «Falesceu em Outubro de 
1867 possue a viuva a Excelentissima 

Senhora Dona Maria Amalia Rangel de 
Quadros»; «Possue por herança-sua filha- 
Dona Maria Joanna Cardozo Rangel Barba 

de Menezes». 

443 
v. 

 
 



 
Quadro 68 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, 1803 a 1913 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 938 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 12-Casa dos 
Magalhães II Gaspar Cardoso   Casa Rua de 

Redemoinho 
À frente da casa 

anterior. 
De vidas: 
extinto. 

300 reis 
2 galinhas 

Na margem escreveram as frases 
seguintes:«Fallesceu Gazpar Cardozo em 

15 de Janeiro de 1826»; «Possue o 
morgado seu filho Joze Cardozo de 

Carvalho Fonseca Vasconcelos»; «Faleceo 
em 3 de Julho de 1852»; «Possue seu 
irmão Gonçalo Cardozo falesceu em 
Outubro de 1867 possue a viuva a 

Excelentissima Senhora Dona Maria 
Amalia Rangel de Quadros»; «Possue por 

partilhas seu filho José Cardozo de 
Carvalho. Possue por compra sua 

irmã=Dona Maria Joanna Cardozo Rangel 
Barba de Menezes». 

444 

Casa n.º 14-Casa dos 
Freire de Andrade António Mateus   Casa grande. Idem  Fateusim 700 reis 

4 galinhas 

A casa foi do arcediago de Oliveira Luís 
de Magalhães. Na margem escreveram as 

frases seguintes:«Fallesceu Antonio 
Mateus»; «Possue seu filho Henrique 

Carlos Freire Bandeira»; «Faleceo o dito 
Henrique Carlos em 1840»; «Possue seu 

filho Henrique Freire de Andrade Coutinho 
Bandeira»; «Erdeiros de Henrique Vieira 

Freire de Andrade paga o procurador. 
Comprou ao senhor Francisco Luiz 

Thomaz dois terrenos com frente para a 
Avenida Superior da Ponte a correr com a 
Viella de Santa Clara e trazeiras para as 
escadas do Codeçal por 800$000 reis e 

pagou 120$000 reis de laudemio. Possue 
por escriptura de compra com data de 
[espaço em branco] feita pelo tabelião 

Corado de Campos=Francisco Luiz 
Thomas»; «Hoje herdeiro de Henrique 

Freire de Andrade Coutinho Bandeira de 
Braga»; «Hoje Francisco Luiz Thomaz». 

444 
v. 

 
 



 
Quadro 68 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, 1803 a 1913 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 938 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 15-Casa dos 
Costa Lima José Nogueira Mestre-escola  Casa e 

quintal. 
Rua de 

Redemoinho 
Abaixo da 
anterior. Fateusim 

1700 reis 
3 galinhas 

1 capão 

Na margem escreveram as frases seguintes:«Fallesceu 
o reverendo mestre escolla. Pessue sua sobrinha Dona 

Maria Brizida Fortunata Nogueira de Miranda 
assistente na villa de Azeitão»; «Faleceu a dita Dona 
Maria Brizida, e no testamento instituiu seu herdeiro 
Manoel Rodrigues Vellozo da dita villa de Azeitão»; 

«Possue por compra de que pagou laudémio Henrique 
Freire de Andrade Coutinho Bandeira »; «Possue 

Gonçalo Leitão Vieira de Vasconcelos». 

445 

Casa n.º 17-Casa dos 
Mota 

Bernardo da Mota 
Vieira   Casa Idem 

Abaixo da 
anterior «huas 

em meyo». 
 300 reis 

O foreiro morava em Luzim. Na margem escreveram 
as frases seguintes:«Fallesceu Bernardo da Motta»; 

«Possue por patrimonio seu filho o reverendo João da 
Motta Teixeira, assistente nas mesmas cazas»; 

«Faleceo o reverendo João da Motta Teixeira em 
1857»; «Possue Francisco da Motta Teixeira Mendes, 

este doou a seu filho Antonio da Motta Peixoto»; 
«Hoje Antonio da Motta Peixoto». 

445 
v. 

Casa n.º 18-Casa dos 
Baião I 

Irmandade dos 
Clérigos   Casa e 

quintal. Idem Abaixo da 
anterior. Fateusim 300 reis 

5 galinhas 

A casa foi de Maria Angélica de Sousa, viúva de 
António Henriques da Silva. São duas moradas de 

casas. Na margem escreveram as frases 
seguintes:«Possue agora o senhor conego Thomas de 

Aquino de Lima Almeida por arrematacam»; 
«Fallesceo em 13 de Janeiro de 1828. Possue por 

testamento em que ficou herdeira universal sua irmã 
Dona Joanna Francisca de Lima e Almeida moradora 
nas mesmas cazas»; «Faleceu a dita Dona Joanna em 

Abril de 1838»; «Possue por ficar sua herdeira em 
testamento Dona Thomazia Maria Amalia do 

Amaral»; «Hoje possue por herança Dona Maria 
José»; «Possue por compra de que pagou laudemio 
Dona Maria Ferras de Lima e Castro»; «Possue por 
arrematação o beneficiado Joze da Costa Correia de 

Almeida»; «Possue Antonio Jozé Alves da Silva-
Herdeiros Rua Formosa». 

446 

 
 
 



 
Quadro 68 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, 1803 a 1913 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 938 

Casas/Lotes (1) 
Foreiro Ocupação Morador Tipo de 

propriedade  Local Confrontações Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 19-Casa dos 
Baião II 

Irmandade dos 
Clérigos   Casa Rua de 

Redemoinho 
Pegada à 
anterior. Fateusim 80 reis 

A casa foi de Maria Angélica de Sousa. Na 
margem escreveram as frases seguintes:«Possue 

agora o senhor conego Thomas de Aquino de 
Lima e Almeida, por titulo de arrematação»; 

«Fallesceo em 13 de Janeiro de 1828. Possue por 
testamento em que ficou herdeira universal sua 
irmã Dona Joanna Francisca de Lima e Almeida 

moradora nas mesmas cazas.»; «Faleceu e 
possue a herdeira retro declarada»; «Hoje 

possuem Dona Constança de Almeida e sua 
irmam Dona Henriquetta»; «Possue por compra 
de que pagou laudemio Dona Maria Ferras de 
Lima e Castro»; «Possue por arrematação o 

beneficiado Joze da Costa Correia de Almeida»; 
«Possue-Joaquim Baptista de Lemos»; «Hoje 
Maria da Gloria Alves de Lemos. C. Alberto 

19». 

446 
v. 

Casa n.º 20-Casa dos 
Baião III Idem   Casa e quintal. Idem Idem Idem 

250 reis 
2 

galinhas 

A casa foi de Maria Angélica de Sousa. Na 
margem escreveram as frases seguintes:«Possue 
agora o reverendo Thomáz de Aquino de Lima e 
Almeida por titulo de arrematasam»; «Fallesceu 
em 13 de Janeiro de 1828. Possue por testamento 
em que ficou herdeira universal sua irmaã Dona 

Joanna Francisca de Lima e Almeida na [sic] 
mesmas cazas.»; «Faleceu e possue a herdeira 
declarada a folha 446»; «Hoje possuem Dona 
Constança baroneza de Almeida e sua irmam 

Dona Henriqueta»; «Possuem por compra de que 
pagou laudemio Dona Maria Ferras de Lima e 
Castro»; «Possue por arrematação Ricardo Van 
Zeller arcediago de Oliveira. Possue por compra 

o beneficiado padre Joze da Costa Correa de 
Almeida»; «Possuem=Dona Anna Emília da 

Silva-e irmãs=Dona Narcisa das Dores e 
Silva=Dona Maria Adelaide da Silva=Dona 

Luiza das Dores e Silva=Dona Delfina Cândida 
da Silva». 

447 

 



 
Quadro 68 (continuação) 

Cabido: foreiros e casas, 1803 a 1913 
Fonte: A.D.P., Livro da Fazenda n.º 938 

Casas/Lotes (1) Foreiro Ocupação Morador 
Tipo de 
proprie-

dade  
Local Confronta

-ções 
Tipo de 
prazo Foro  Observações Fólio 

Casa n.º 21-Casa do 
vigário geral 

Bernardo de Azevedo 
e Carvalho 

Dr. António 
Carneiro 

Giraldes de 
Vasconcelos  

 

D. Maria 
Leonor de 

Vasconcelos 
e irmãs 

Casa e 
quintal. 

Rua de 
Redemoi-

nho 

Abaixo da 
anterior. 

De vidas: 
segunda. 

430 reis 
2 

galinhas 

As moradoras são tias do foreiro. Na margem escreveram as 
frases seguintes:«Fallescerão as ditas usufructuarias e possue 
e paga agora a renda o licenciado Antonio Carneiro Giraldes 
de Vasconcelos sargento mor das ordenanças do conselho de 

Bemviver morador em Alvêlo»; «Possue por escriptura de 
doação insinuada no despacho do Paço seu irmão Joze 

Carneiro Geraldes de Vasconcelos. Negociante, e morador 
na Rua das Flores casas n.º 229»; «Possue sua filha Dona 
Julia Silvina Carneiro Geraldes»; «Possue por compra a 

Excelentissima Senhora Baronesa de Fornos de Algodres»; 
«Possue por herança de sua irman a Excelentissima Senhora 
Dona Margarida Augusta Teixeira de Aguilar»; «Hoje por 
herança Jozé de Azevedo de Aguilar conde de Samodães». 

447 
v. 

Casa n.º 22-Casa do 
cónego Domingos 
Gonçalves Prada 

Idem   Parte de 
casa. Idem    

A casa foi do cónego Sebastião de Prada Lobo. O cabido 
tinha o domínio de 4 hum. Na margem escreveram as frases 
seguintes: «Parte desta propriedade hé foreira no dominio 

directo do Cabido como pertenças do prazo de folhas 447v., 
o resto pertence à Mitra.»,;«Possue estas cazas o conego 

Antonio Teixeira Tavares de Vasconcelos por compra que 
fez a Dona Brizida Fortunata Nogueira sobrinha do 

reverendo mestre-escola Joze Nogueira, de que lhe remittio 
o Illustrissimo Cabido o laudemio pela parte que lhe 

pertence neste prazo, como inclino de Antonio Carneiro 
Giraldes, o qual he o que inteira a renda de todo o prazo das 

casas anteriores numero 17=18=, e da pequena parte que 
nestas tem o Illustrissimo Cabido, que he de 430 reis e duas 
gallinhas, como se declara em frente»; «Possue Balthazar 

Lopes de Calheiros Jacome Moscozo e Menezes por compra 
que fes Novembro de 1841 aos herdeiros do dito conego 

Antonio Teixeira de Vasconcelos»; «Possue por compra que 
fes ao conde de [sic] conde de Calheiros em Dezembro de 

1906 Dona Maria Emilia da Silveira Calheiros de Menezes». 

448 

 
 
 
(1) – As casas estão ordenadas segundo os livros da fazenda. 



 
Quadro n.º 69 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1698 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 1414, fls. 12v.-13v. 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa Simão da Costa  O morador era pobre. O morador. Cabido 120 reis 
Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Domingos de Carvalho Cónego  O morador. Cabido  

Casa do cónego João de Sousa da 
Silva João de Sousa Cónego  O morador. Cabido  

D. Joana  
A moradora era mãe do 

foreiro, e viúva de Cristóvão 
Alão de Morais. Casa dos Alão de Morais 

Agostinho Aurélio de Morais 
Alão 

Escrivão do 
senado da 
câmara. 

O morador era irmão do 
foreiro. 

Paulo Alão de 
Morais, padre.   

Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache José de Chaves Cónego  Deão Cabido  

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado, e 
irmão do foreiro. 

João de Oliveira, 
padre. Cabido 1400 

reis 
Casa de Vandoma  Deão  O morador. Cabido  

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador. Cabido  

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho José de Sá  

O morador era sobrinho do 
mestre-escola José da 

Fonseca Coutinho. 
O morador.   

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador. Cabido  

D. Úrsula de Almeida   A moradora era viúva de 
Miguel Tavares Leitão. 

1000 
reis 

Casa dos Freire de Andrade 
João Alves Maciel 

«home de 
algum 

negocio» 
 

A moradora. Cabido 
480 reis 

Casa dos Costa Lima Francisco de Sousa Cirne Soldado  Tesoureiro-mor   
Casa de Maria dos Reis Luís da Silva   O morador era licenciado.  Maria dos Reis Cabido, Coraria 480 reis 
Casa dos Mota António Leite Cónego  Abade de S. Cabido  



Nicolau 

Casa dos Baião II  Manuel Baião Capitão  O morador. Cabido e 
Misericórdia. 

1200 
reis 

Casa dos Baião III O da casa anterior   O morador.   
Casa do cónego António Mourão António Mourão Cónego  O morador.   
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Domingos Gonçalves Prada Cónego  O morador. Mitra  
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 70 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1701 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade,  n.º 1415, fls. 40v.-42 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa Simão da Costa  
O morador era pai do 

licenciado Manuel dos 
Santos. 

O morador.  135 reis 

Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Domingos de Carvalho Cónego  O morador. Cabido  

Casa do cónego João de Sousa da 
Silva João de Sousa Cónego  O morador. Cabido  

Casa dos Magalhães I Mariana Pereira  A moradora era viúva e 
pobre. Arcipreste   

D. Joana  
A moradora era viúva do 

Dr. Cristóvão Alão de 
Morais, e mãe do foreiro. 

 Casa dos Alão de Morais 

José Ferreira Padre  

Paulo Alão de 
Morais, padre.  

 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache Manuel da Costa Lopes Capitão  Deão   

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado e 
irmão do foreiro. 

João de Oliveira, 
padre. Cabido 1405 

reis 
Casa de Vandoma Freire Antão Deão  O morador. Cabido  

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador. Cabido  

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho Francisco de Sousa Cirne  A casa foi do mestre-escola 

José da Fonseca Coutinho.    

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador. Cabido  

Casa dos Freire de Andrade D. Úrsula de Almeida   A moradora era viúva de 
Miguel Tavares Leitão. A moradora. Cabido 1125 

reis 

Casa dos Costa Lima   

A casa tinha sido habitada 
por Gonçalo Bandeira. 

Neste ano encontrava-se 
devoluta. 

Tesoureiro-mor   

Casa de Maria dos Reis Luís Nogueira Reverendo,  Maria dos Reis Cabido e Coraria. 270 reis 



coadjutor da 
Sé 

Casa dos Mota ?  Na casa «mora huma mulher 
recolhida». 

Manuel Mendes 
Vieira, abade de S. 

Nicolau. 
Cabido  

Casa dos Baião I   

A casa foi do beneficiado 
António Martins Raeiro. 

Neste ano estava devoluta. 
A fonte diz que, 

relativamente à casa, «se 
pleiteya». 

   

Casa dos Baião II Manuel Baião Capitão  O morador. 
Cabido, 

Misericórdia e 
Câmara. 

1200 
reis 

Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
Casa do cónego António Mourão António Mourão Cónego  O morador. Cabido  
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Domingos Gonçalves Prada Cónego  O morador. Mitra  
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 71 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1702 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 1416, fls. 287-287 v. 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa Simão da Costa    O morador.  135 reis 

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado. O morador e o seu 
irmão.  1200 

reis 

Casa dos Freire de Andrade D. Úrsula de Almeida    A moradora. Cabido 1125 
reis 

Casa dos Baião II  Manuel Baião da Silva Capitão  O morador. Cabido e 
Misericórdia. 450 reis 

Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 72 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1703 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 1417, fls. 56 v.-57 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa ?  A casa estava alugada. Simão da Costa   140 reis 

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado.   2200 
reis 

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho Francisco de Sousa Cirne  A casa estava alugada.   600 reis 

Casa dos Freire de Andrade D. Úrsula de Almeida    A moradora. Cabido 1120 
reis 

Casa de Maria dos Reis ?  A casa estava alugada. Maria dos Reis  260 reis 
Casa dos Baião II Manuel Baião Capitão  O morador.  450 reis 
Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 73 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1704 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 1418, fls. 35-35 v. 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa ?  
A casa foi de Simão da 

Costa, pai do foreiro. Neste 
ano estava alugada. 

Manuel dos Santos, 
licenciado.  140 reis 

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O foreiro era licenciado. O morador.  2200 
reis 

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho Francisco de Sousa Cirne  Capitão A casa estava alugada.   600 reis 

Casa dos Freire de Andrade D. Úrsula de Almeida   O moradora era viúva de 
Miguel Tavares Leitão. A moradora. Cabido 1120 

reis 
Casa de Maria dos Reis  Sacristão da Sé  Maria dos Reis  260 reis 
Casa dos Baião II Manuel Baião   O morador.  400 reis 
Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 74 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1705 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 1419, fl. 47 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa ?  
A casa foi de Simão da 

Costa, pai do foreiro. Neste 
ano estava alugada. 

Manuel dos Santos, 
licenciado.  171 reis 

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado O morador.  2688 reis 
Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho 

Francisco de Sousa Cirne  Capitão A casa estava alugada.   600 reis 

Casa dos Freire de Andrade D. Úrsula de Almeida    A moradora.  1368 reis 
Casa de Maria dos Reis  Sacristão da Sé  Maria dos Reis  316 reis 
Casa dos Baião II  Manuel Baião   O morador.  488 reis 
Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 75 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1706 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 1420, fl. 49 v. 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa ?  A casa estava alugada. Manuel dos Santos, 
licenciado.  310reis 

Casa dos Alão de Morais ?  A casa estava alugada.  D. Joana Teresa de 
Carvalho  300 reis 

Casa de Maria dos Reis ?  A casa estava alugada. Maria dos Reis  560 reis 
Casa dos Baião II Manuel Baião Capitão  O morador.  600 reis 
Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 76 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1707 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4528, fl. 62 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa ?  A casa estava alugada. Manuel dos Santos, 
licenciado. Cabido 240reis 

D. Joana Teresa de Carvalho   600 reis Casa dos Alão de Morais Caetano Padre  A moradora. Coraria 300 reis 
Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado.   400 reis 
Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho Francisco de Madureira    Isabel Ferreira Coraria 1300 reis 

Casa dos Baião II Manuel Baião Capitão  O morador.   
Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 77 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1708 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4529, fls. 96-97 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa Manuel da Costa   Manuel dos Santos, 
licenciado.  400 reis 

D. Joana Teresa de Carvalho   800 reis 
Casa dos Alão de Morais ?  Parte da casa estava 

alugada. 
A moradora.  400 reis 

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado.   600 reis 
Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho 

Francisco de Sousa Cirne     400 reis 

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   
Casa dos Freire de Andrade António Tavares Leitão   O morador.   
Casa dos Costa Lima  Tesoureiro-mor  O morador.   
Casa de Maria dos Reis    Maria dos Reis  80 reis 

Casa dos Mota    Abade de S. 
Nicolau   

Casa dos Baião II Manuel Baião Capitão  O morador.   
Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
Casa do cónego António Mourão Mourão Cónego  O morador.   
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Domingos Gonçalves Prada   O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro nº 78 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1709 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4530, fl. 12-12 v. 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa Manuel da Costa   Manuel dos Santos, 
licenciado.  400 reis 

D. Joana Teresa de Carvalho   800 reis 
Casa dos Alão de Morais ?  Parte da casa estava 

alugada. 
A moradora.  400 reis 

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado. 
Padre João de 

Oliveira, tio do 
morador. 

 600 reis 

Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho 

Francisco de Sousa Cirne   O morador.   

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima  Tesoureiro-mor  O morador.   

Casa de Maria dos Reis  Padre coadjutor 
da Sé  Maria dos Reis  1180 reis 

Casa dos Mota    Abade de S. 
Nicolau   

Casa dos Baião II Manuel Baião Capitão  O morador   
Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador   
Casa do cónego António Mourão Mourão Cónego  O morador.   
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Prada Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 79 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1710 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4531, fls. 46-47 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa Manuel da Costa Barbeiro  Manuel dos Santos, 
licenciado.  135 reis 

Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Domingos de Carvalho Cónego  O morador.   

D. Joana Teresa de Carvalho   800 reis Casa dos Alão de Morais ?  A casa estava alugada. A moradora. Cabido 400 reis 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache  Capitão  Deão   

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era 
licenciado. 

Padre João de Oliveira, 
tio do morador.  600 reis 

Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho Francisco de Madureira Cirne   O morador. Cabido  

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima  Tesoureiro-mor  O morador.   

Casa de Maria dos Reis  Padre coadjutor 
da Sé   Maria dos Reis  1180 reis 

Casa dos Mota    Manuel Mendes Vieira, 
abade de S. Nicolau   

Casa dos Baião II Manuel Baião   O morador.   
Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
Casa do cónego António Mourão Mourão Cónego  O morador.   
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião Prada Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 



 
Quadro n.º 80 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1711 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4532, fls. 104-105 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa Manuel da Costa Barbeiro  Manuel dos Santos, 
licenciado. Cabido 400 reis 

Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Domingos de Carvalho  Cónego  O morador.   

D. Joana Teresa de Carvalho   800 reis Casa dos Alão de Morais ?  A casa estava alugada. A moradora. Cabido 400 reis 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache Manuel da Costa Capitão  Deão   

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado. 
Padre João de 

Oliveira, tio do 
morador. 

 600 reis 

 Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho Francisco de Madureira Cirne   O morador. Cabido  

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima  Bastão do bispo  
A casa tinha 
pertencido ao 

tesoureiro-mor 
  

Casa de Maria dos Reis  Padre coadjutor 
da Sé  Maria dos Reis  1180 reis 

Casa dos Baião II Manuel Baião   O morador.   
Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
Casa do cónego António Mourão Mourão Cónego  O morador.   
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião Prada Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 



 
Quadro n.º 81 
O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1712 

Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4533, fls. 125-126 
Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa Manuel da Costa Barbeiro  O da casa anterior.   
Casa do cónego Domingos Carvalho 
de Azevedo  Domingos de Carvalho Cónego  O morador.   

D. Joana Teresa de Carvalho   800 reis Casa dos Alão de Morais ?  A casa estava alugada. A moradora. Cabido 400 reis 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache Manuel da Costa Capitão  Deão   

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado. 
Padre João de 

Oliveira, tio do 
morador. 

 1600 reis 

Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho Luís Brandão de Melo   Francisco de 

Madureira Cirne Cabido  

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima  Bastão do 
bispo  Pedro da Costa Lima   

Casa de Maria dos Reis José Lopes Padre  Maria dos Reis  1180 reis 

Casa dos Mota    
Manuel Mendes 

Vieira, abade de S. 
Nicolau 

  

Casa dos Baião II Manuel Baião   O morador.   
Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
Casa do cónego António Mourão Mourão Cónego  O morador.   
Casa do cónego Domingos Gonçalves 
Prada Sebastião Prada Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 



 
Quadro n.º 82 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1713 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4534, fls. 10 v.-11 v. 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa Manuel da Costa Barbeiro  O da casa anterior.   
Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Domingos de Carvalho Cónego  O morador.   

D. Joana Teresa de Carvalho   800 reis Casa dos Alão de Morais ?  A casa estava alugada. A moradora. Cabido 400 reis 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache Manuel da Costa Capitão  Deão   

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado. 
Padre João de 

Oliveira, tio do 
morador. 

 1600 reis 

Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho Luís Brandão de Melo   Francisco de 

Madureira Cirne Cabido  

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima Domingos Ribeiro Cónego  Tesoureiro-mor   
Casa de Maria dos Reis José Lopes Padre  Maria dos Reis  1180 reis 
Casa dos Baião II Manuel Baião   O morador.   
Casa dos Baião III Francisco Guedes   O da casa anterior   
Casa do cónego António Mourão Maria Figueira   A moradora.  800 reis 
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião Prada Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 83 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1714 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4535, fls. 12-13 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa   A casa estava vaga. O da casa anterior.   
Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Domingos de Carvalho Cónego  O morador.   

D. Joana Teresa de Carvalho   200 reis 
Casa dos Alão de Morais ?  A casa estava alugada, e era 

velha. 
A moradora. Cabido 100 reis 

Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache Manuel da Costa Capitão  Deão   

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado. 
Padre João de 

Oliveira, tio do 
morador 

 400 reis 

Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho Francisco de Madureira Cirne   O morador. Cabido  

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima Domingos Ribeiro Cónego  Tesoureiro-mor   
Casa de Maria dos Reis José Lopes Padre  Maria dos Reis  1080 reis 
Casa dos Baião II Manuel Baião   O morador.   

Casa dos Baião III   A casa era habitada pela 
viúva de Francisco Guedes. O da casa anterior.   

Casa do cónego António Mourão Maria Figueira   A moradora. Cabido 500 
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 84 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1715 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4536, fls. 12-12 v. 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Domingos de Carvalho Cónego  O morador.   

D. Joana Teresa de Carvalho  A moradora era viúva. 200 reis Casa dos Alão de Morais ? Estudantes Era uma casa velha. A moradora. Cabido 100 reis 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache Manuel da Costa Capitão  Deão   

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado. O morador.  2000 reis 
Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho  Chantre  Francisco de 

Madureira Cirne Cabido  

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima Domingos Ribeiro Cónego  Tesoureiro-mor   
Casa de Maria dos Reis José Lopes Padre  Maria dos Reis  980 reis 

Casa dos Mota    
Manuel Mendes 

Vieira, abade de S. 
Nicolau 

  

Casa dos Baião I Manuel Baião   O morador.   
Casa dos Baião II O da casa anterior.   O morador.   
Casa dos Baião III Maria Rosa  Viúva de Francisco Guedes. O da casa anterior.   
Casa do cónego António Mourão Maria Figueira   A moradora. Cabido 500 reis 
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião Prada Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 85 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1716 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4537, fls. 10 v.-11 v. 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Domingos de Carvalho Cónego  O morador.   

D. Joana Teresa de Carvalho  A moradora era viúva. 80 reis Casa dos Alão de Morais ? Estudantes  A moradora. Cabido 100 reis 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache Manuel da Costa Capitão  Deão   

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado O morador.  900 reis 
Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho  Chantre  Francisco de 

Madureira Cirne Cabido  

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima Domingos Ribeiro Cónego  Tesoureiro-mor   

Casa de Maria dos Reis Dionísio da Silva Cónego  Xavier Moreira, 
abade.   

Casa dos Mota Luísa da Mota   
Manuel Mendes 

Vieira, abade de S. 
Nicolau. 

  

Casa dos Baião I Manuel Baião   O morador.   
Casa dos Baião II O da casa anterior.   O morador.   
Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
Casa do cónego António Mourão José Lopes Padre  Maria Figueira Cabido 550 reis 
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião Prada Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 



 
Quadro n.º 86 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1717 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4538, fls. 12 v.-13 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Bernardo de Azevedo (2) Vigário geral  O morador (?)   

D. Joana Teresa de Carvalho  A moradora era viúva. 80 reis Casa dos Alão de Morais ?  A casa estava alugada. A moradora. Cabido 50 reis 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache Manuel da Costa Capitão  Deão   

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado. O morador. Cabido 900 reis 
Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho  Chantre  Francisco de 

Madureira Cirne Cabido  

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima Domingos Ribeiro Cónego  Tesoureiro-mor   

Casa de Maria dos Reis Dionísio da Silva Cónego  Xavier Moreira, 
abade.   

Casa dos Mota Luísa da Mota   
Manuel Mendes 

Vieira, abade de S. 
Nicolau. 

  

Casa dos Baião I Manuel Baião   O morador.   
Casa dos Baião II O da casa anterior.   O morador.   
Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
Casa do cónego António Mourão José Lopes Padre  Maria Figueira Cabido 600 reis 
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião Prada Cónego  O morador   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
(2) – Supomos que o morador habitava esta casa. 
 



 
Quadro n.º 87 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1718 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4539, fls. 90-91 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Bernardo de Azevedo (2) Vigário geral  O morador (?)   

D. Joana Teresa de Carvalho  A moradora era viúva. 80 reis Casa dos Alão de Morais Manuel de Magalhães Padre  A moradora. Cabido 50 reis 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache Manuel da Costa Capitão  Deão   

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado. O morador. Cabido 600 reis 
Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho  Chantre  Francisco de 

Madureira Cirne Cabido  

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima Domingos Ribeiro Cónego  Tesoureiro-mor   

Casa de Maria dos Reis Dionísio da Silva Cónego  Arcediago de 
Oliveira   

Casa dos Mota Luísa da Mota   
Manuel Mendes 

Vieira, abade de S. 
Nicolau 

  

Casa dos Baião I Manuel Baião   O morador.   
Casa dos Baião II O da casa anterior.   O morador.   
Casa dos Baião III O da casa anterior.   O morador.   
Casa do cónego António Mourão José Lopes Padre  Maria Figueira Cabido 600 reis 
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião Prada Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
(2) – Supomos que o morador habitava esta casa. 
 



 
Quadro n.º 88 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1719 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4540, fls. 74 v.-75 v. 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Bernardo de Azevedo (2) Vigário geral  O morador (?).   

D. Joana Teresa de Carvalho  A moradora era viúva. 80 reis Casa dos Alão de Morais Manuel de Magalhães Padre  A moradora. Cabido 50 reis 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache Manuel da Costa Capitão  Deão   

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado. O morador. Cabido 600 reis 
Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho  Chantre  Francisco de 

Madureira Cirne Cabido  

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima   A casa estava vazia. Pedro da Costa Lima   

Casa de Maria dos Reis    Xavier Moreira, 
abade   

Casa dos Mota    
Manuel Mendes 

Vieira, abade de S. 
Nicolau. 

  

Casa dos Baião I   Manuel Baião foi pai de um 
clérigo e de três freiras. 

Herdeiros de Manuel 
Baião.   

Casa dos Baião II    Os da casa anterior.   
Casa dos Baião III    Os da casa anterior.   
Casa do cónego António Mourão José Lopes Padre  Maria Figueira Cabido 600 reis 
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião Prada Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
(2) – Supomos que o morador habitava esta casa. 



 
Quadro n.º 89 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1723 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4541, fls. 22-23 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa    O da casa anterior.   
Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Domingos Carvalho Cónego.  O morador.   

Casa do cónego João de Sousa da 
Silva  Prior de 

Cedofeita  O morador.   

Casa dos Magalhães I    Arcipreste   
Agostinho Aurélio Alão   120 reis Casa dos Alão de Morais  ?  A casa estava alugada. 

Agostinho Aurélio 
Alão  120 reis 

Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache    Deão   

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado. O morador.  240 reis 
Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho  Chantre  O morador.   

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima  Tesoureiro-mor  O morador.   

Casa de Maria dos Reis    Arcediago de 
Oliveira   

Casa dos Mota    Abade de S. 
Nicolau   

Casa dos Baião I Leonardo Duarte Beneficiado A foreira era viúva. Sebastiana Teresa  300 reis 

Casa dos Baião II Luís Coelho  Notário 
apostólico  A da casa anterior.  300 reis 

Casa dos Baião III Nicolau de Sousa Distribuidor do 
eclesiástico  A da casa anterior.  300 reis 

Casa do vigário geral Bernardo de  Vigário geral  O morador.   



Azevedo e Carvalho  
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião de Prada Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 90 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1726 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4542, fls. 75 v.-76 v. 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa Caetano Luís de Oliveira (2)     400 reis 
Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  

Dr. Manuel Velho de Miranda 
(2) Desembargador A casa estava alugada.   600 reis 

Casa do cónego João de Sousa da 
Silva  Prior de 

Cedofeita  O morador.   

Casa dos Magalhães I    Arcipreste   
Agostinho Aurélio Alão    300 reis Casa dos Alão de Morais Manuel de Magalhães Padre  

Agostinho Aurélio 
Alão  180 reis 

Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache    Deão   

Casa das Colunas José Mendes Portugal  O morador era licenciado. O morador.  120 reis 
Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho  Chantre  O morador.   

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima  Tesoureiro-mor  O morador.   

Casa de Maria dos Reis    Arcediago de 
Oliveira   

Casa dos Mota José Diogo dos Santos   Abade   400 reis 
Casa dos Baião I José da Silva Harpista    400 reis 
Casa dos Baião II Nicolau de Sousa      400 reis 
Casa dos Baião III Leonardo Duarte Beneficiado    400 reis 
Casa do vigário geral Bernardo de 
Azevedo e Carvalho  

Bernardo de Azevedo e 
Carvalho Cónego  O morador.   

Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião de Prada Lobo Cónego  O morador.   



(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
(2) – Supomos que o morador habitava esta casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 91 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1727 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4543, fls. 46-47 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa   A casa estava fechada. O da casa anterior.   
Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Alexandre de Azevedo  Padre A casa estava alugada.   600 reis 

Casa do cónego João de Sousa da 
Silva  Prior de 

Cedofeita  O morador.   

Casa dos Magalhães I    Arcipreste   

Casa dos Alão de Morais Manuel de Magalhães (2) Padre  Agostinho Aurélio 
Alão  180 reis 

Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache ?  A moradora era viúva do 

capitão Manuel da Costa. Deão   

Casa dos Alcoforado I D. Maria e Manuel Álvaro 
Brandão (3)  Os moradores eram 

irmãos.   900 reis 

Casa das Colunas   
A casa foi do licenciado 
José Mendes. Neste ano 

estava fechada. 
   

Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho  Chantre  O morador.   

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  O morador.   

Casa dos Freire de Andrade  Arcediago de 
Oliveira  O morador.   

Casa dos Costa Lima  Tesoureiro-mor  O morador.   
Casa de Maria dos Reis   Arcediago de Oliveira    
Casa dos Mota  José Diogo dos Santos (4)     400 reis 
Casa dos Baião I José da Silva     400 reis 
Casa dos Baião II Nicolau de Sousa     400 reis 
Casa dos Baião III Leonardo Duarte Beneficiado    400 reis 
Casa do vigário geral Bernardo de Bernardo de Azevedo e Cónego  O morador.   



Azevedo e Carvalho  Carvalho 
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião de Prada Lobo Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
(2) –Supomos que habitava esta casa, como em 1726 e 1728. 
(3) – Supomos que o morador habitava esta casa. 
(4) – Apesar de o documento não nos indicar qual a casa que o morador ocupava, optámos por o colocar na Casa dos Mota, como nos indicam os documentos referentes ao ano anterior e anos posteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 92 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1728 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4544, fl- 76. 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  João Camelo   

Herdeiros do abade 
de S. Martinho do 

Campo. 
 1000 reis 

Casa dos Alão de Morais 
Manuel de Magalhães 

Alcoforado Padre  Agostinho Aurélio 
Alão  180 reis 

Casa dos Alcoforado I Manuel Álvaro Brandão (2)     900 reis 

Casa dos Baião I José da Silva Pinto   
A foreira era viúva 

do médico João 
Dias. 

 540 reis 

Casa dos Baião II Nicolau de Sousa   A da casa anterior.  540 reis 
Casa dos Baião III Leonardo Duarte Beneficiado  A da casa anterior.  540 reis 
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
(2) – Supomos que o morador habitava esta casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 93 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1729 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4545, fls. 7 v.-9 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa Bernardo Ferreira (2) Reverendo A casa estava alugada.   360 reis 
João Camelo   Casa do cónego Domingos 

Carvalho de Azevedo  Alexandre de Azevedo  Padre A casa estava alugada.   1000 reis 

Casa do cónego João de Sousa da 
Silva  Prior de Cedofeita  O morador.   

Casa dos Magalhães I ?  A casa estava alugada. António da Silva 
de Magalhães  360 reis 

Casa dos Alão de Morais Manuel de Magalhães (3) Padre    100 reis 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache    Deão   

Casa dos Alcoforado I Manuel Álvaro Brandão (2)  A casa estava alugada.   720 

Casa das Colunas Dr. João Giraldes   
Herdeiros do 

licenciado José 
Mendes Portugal. 

 480 reis 

Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho  Chantre  O morador.   

Casas dos Magalhães II e III ?  A casa estava alugada. António da Silva 
de Magalhães  960 reis 

Casa dos Freire de Andrade ?  A casa estava alugada. 
Herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira. 
 300 reis 

Casa dos Costa Lima  Tesoureiro-mor  O morador.   

Casa de Maria dos Reis ?  A casa era velha, e estava 
alugada.  

Herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira. 
 360 reis 

Casa dos Mota José Diogo   Henrique da Mota 
Vieira, reverendo.   



Casa dos Baião I José da Silva Pinto  A casa estava alugada.   480 reis 
Casa dos Baião III Leonardo Duarte Beneficiado A casa estava alugada.   600 reis 
Casa do vigário geral Bernardo de 
Azevedo e Carvalho  

Bernardo de Azevedo e 
Carvalho Cónego  O morador.   

Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião de Prada Lobo Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
(2) – Supomos que o morador habitava esta casa. 
(3) –Supomos que habitava esta casa, como em 1726 e 1728. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 94 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1730 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4546, fls. 8 v. – 9 v. 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa José Selitim Dourador  O morador da casa 
anterior.  100 reis 

Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Alexandre Pereira de Azevedo Reverendo    1000 reis 

Casa do cónego João de Sousa da 
Silva       

Casa dos Magalhães I João da Costa   António da Silva 
de Magalhães  470 reis 

Manuel Joaquim   1600 reis Casa dos Alão de Morais Manuel de Magalhães Reverendo  Agostinho Aurélio  240 reis 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache    Deão   

Casa das Colunas   A casa estava fechada. 
Herdeiros do 

licenciado José 
Mendes Portugal. 

  

Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho  Chantre  O morador.   

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  António da Silva 
de Magalhães  1920 reis 

Casa dos Freire de Andrade Diogo de Sousa Távora   
Herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira. 
 3600 reis 

Casa dos Costa Lima  Tesoureiro-mor  O morador.   

Casa de Maria dos Reis  João Pereira Cónego  
Herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira. 
 600 reis 

Casa dos Mota José Diogo   Henrique da Mota  100 reis 



reverendo. 
Casa dos Baião I José da Silva    Sebastiana Teresa  580 reis 
Casa dos Baião II Nicolau de Sousa Cruz   A da casa anterior.  580 reis 
Casa dos Baião III Leonardo Duarte Beneficiado  A da casa anterior.  900 reis 
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião de Prada Lobo Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 95 

O imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1731 
Fonte: A.H.M.P., Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4548 fls. 6 v. – 7 v. 

Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Décima 

Casa de Simão da Costa José Selitim Dourador  O morador da casa 
anterior  50 reis 

Casa do cónego Domingos 
Carvalho de Azevedo  Alexandre Pereira de Azevedo Reverendo    1000 reis 

Casa do cónego João de Sousa da 
Silva       

Casa dos Magalhães I João da Costa   António da Silva 
de Magalhães  470 reis 

Manuel Joaquim  . 1600 reis Casa dos Alão de Morais  Manuel de Magalhães Reverendo  Agostinho Aurélio  240 reis 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache    Deão   

Casa das Colunas D. Maria Rosa   
Herdeiros do 

licenciado José 
Mendes Portugal 

Cabido 600 reis 

Casa de Vandoma  Deão  O morador.   

Casa dos Alcoforado II  Arcediago da 
Régua  O morador.   

Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho  Chantre  O morador.   

Casas dos Magalhães II e III  Arcipreste  António da Silva 
de Magalhães  1920 reis 

Casa dos Freire de Andrade Diogo de Sousa Távora   
Herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira 
 3600 reis 

Casa dos Costa Lima  Tesoureiro-mor  O morador.   

Casa de Maria dos Reis João Pereira Cónego  
Herdeiros do 
arcediago de 

Oliveira. 
 600 reis 

Casa dos Mota José Diogo   Henrique da Mota,  100 reis 



reverendo. 
Casa dos Baião I José da Silva    Sebastiana Teresa  480 reis 
Casa dos Baião II Nicolau de Sousa Cruz   A da casa anterior.  580 reis 
Casa dos Baião III Leonardo Duarte Beneficiado  A da casa anterior.  900 reis 
Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada Sebastião de Prada Lobo Cónego  O morador.   
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Quadro n.º 96 
O novo imposto da décima na Rua de Redemoinho – 1804 

Fonte: A.H.M.P., Lançamento de três por cento, n.º 4612, fls. 64 – 67 . 
Moradores Casas (1) 

Nomes Ocupação Notas Foreiros Proprietários Imposto 

Casa do Dr. Domingos Barbosa  Chantre    3.00 reis 
Teodora Maria 360 reis Casa dos Magalhães I  Maria Violante   Gaspar Cardoso  288 reis 

?  720 reis  Casa dos Alão de Morais  
João Padre 

 José Barbosa 
Madureira  

1.200 reis 
Casa dos Távora e Noronha Leme 
Cernache    D. Ana de Noronha  1.800 reis 

Casa das Colunas  Juiz dos 
casamentos  

Herdeiros do 
cónego Dâmaso 

Coelho. 
 2.580 reis 

Casa de Vandoma D. Ana de Noronha   A moradora  11.400 reis 
Casa dos Alcoforado II  Deão  Rodrigo de Sousa  3.600 reis 
Casa do mestre-escola José da 
Fonseca Coutinho Sebastião de Lemos   O morador  3.600 reis 

Casas dos Magalhães II e III Simão de Mello Cónego  Gaspar Cardoso  1.500 
Casa dos Freire de Andrade António Mateus   O morador.  2.160 reis 

Casa dos Costa Lima Francisco de Freire   Mestre-escola da 
Sé  1.440 reis 

Casa de Maria dos Reis   A casa estava fechada. 
Herdeiros do 

licenciado José 
Pedro. 

  

Casa dos Mota João Baptista de Araújo   Jerónimo Vieira  1.200 reis 

Casa dos Baião I Francisca Emiliciana de Santa 
Rita Vieira   Irmandade dos 

Clérigos Pobres  1.500 reis 

Casa dos Baião II José António de Oliveira   A mesma 
Irmandade.  1.572 reis 

Casa dos Baião III Teixeira Cónego  A mesma 
Irmandade.  1.500 reis 

Casa do vigário geral Bernardo de    Herdeiros do  3.600 reis 



Azevedo e Carvalho cónego António 
Rodrigues Mendes. 

José Joaquim de Sousa 270 reis 
José Monteiro 240 reis 
Maria Joaquina 240 reis 

Casa do cónego Domingos 
Gonçalves Prada 

Pedro Leite de Mello 

 Parte da casa estava por 
arrendar. 

Mestre-escola da 
Sé.  

4.320 reis 
(1) – As habitações do Cabido estão ordenadas segundo o Mapa das Casas. 
 



 
Quadro n.º 97 

Recenseamento das casas da Rua dos Cónegos - 1833 
Fonte: A.H.M.P., Recenseamento do Bairro de Santa Catharina, 2037, 135-138. 

Casas 
Rua Números Moradores Ocupação Andares Cavalariças Aboletados Classes Observações Fólios 

? 
Rua de 

Trás da Sé 
1.2 

José Cardoso 

Pinheiro 

Escrivão 

eclesiástico 
2   3ª  135 

Casa dos Alcoforado II Idem 3.4.       A casa estava queimada Idem 

Casa do mestre-escola 

José da Fonseca Coutinho 
Idem 5.6. 

Sebastião Leme 

Vieira 
Proprietário 2 2  2ª O dono estava ausente. Idem 

Casas dos Magalhães II e 

III 
Idem 7   1 2  2ª 

Era uma casa «Palaçada». A fonte tem escrito o 

seguinte: «Sequestrada a Joze Cardozo e occupada 

por hum tenente de cavallaria e pelo abbade da Sé». 

Idem 

Casa dos Freire de 

Andrade 
Idem 8.10 

«Henrique Carlos 

Freire Agora – 

Aires Félix Freire 

de Andrade» 

Proprietário. 

Bacharel 

formado em 

leis. 

1 2  2ª 

Era uma casa «Palaçada». A fonte tem escrito o 

seguinte: «Em sequestro auzente e responde hum 

criado, digo o depozitario Antonio Francisco dos 

Santos». 

Idem 

Casa dos Costa Lima Idem 11 José Peixoto Pinto 
Fabriqueiro 

da Sé 
1  1 3ª A fonte tem escrito o seguinte: «Offeciaes». 136 

? Idem 12       
A fonte tem escrito o seguinte: «Fechada e 

arruinada». 
Idem 

? Idem 13   2    
A fonte tem escrito o seguinte: «Familia emigrada 

de Vila Nova». 
Idem 

? Idem 14 
Domingos Rosa de 

Jesus 
Padeiro 1   4ª  Idem 

Casa dos Baião III (I e II 

?) 
Idem 15.16 

D. Joana Francisca 

Lima 
Proprietária 1   2ª 

A fonte tem escrito o seguinte: «Auzente responde 

as suas criadas». 
Idem 

Casa do vigário geral 

Bernardo de Azevedo e 
Idem 17.18 

José Carneiro 

Geraldes de 
Negociante 1 4 1 2ª 

A fonte tem escrito o seguinte: «Retirado para o 

Paço Episcopal / Tenente coronel». 
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Carvalho Vasconcelos 

Casa do cónego 

Domingos Gonçalves 

Prada 

Idem 19.20 
António Teixeira 

Vasconcelos 

Cónego da 

Sé  
1 4  2ª 

Era uma casa «Palaçada». A fonte tem escrito o 

seguinte: «Sequestrada e he muito boa caza e com 

muitos comodos com cavalharices e cocheira». 

Idem 

? Idem 21.23   1    A casa estava fechada. Idem 

Casa do Dr. Domingos 

Barbosa 
Idem 24.25 

Francisco de 

Salles 
Proprietário    1ª Era uma casa «Palaçada». Idem 

Casa dos Magalhães I Idem 26.27       A casa estava fechada, e era uma loja ou casa térrea. Idem 

Casa dos Alão de Morais Idem 28.31 
António Barbosa 

Madureira 
Cónego 2   3ª  138 

Casa dos Távora de 

Noronha Leme Cernache 
Idem 32.34        Idem 

No início da fonte escreveram o seguinte: «Classes / 1ª ….. Offeciaes generaes / 2ª…..Commandantes de corpos / 3ª…..Offeciaes subalternos / 4ª…..Sargentos, e soldados / L – indica logea, ou caza térrea / 1.2.3.4. 

Andares da caza». 

 

 



 
Quadro n.º 98 

C1 – Casa de Simão da Costa  
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

Simão da Costa (2) 
(velho (3), e pobre 
(4)) (5) 

- Azulador (4) - 1698-1702 (2) 

(1) – O prazo foi renovado neste ano. A.D.P., 
Prazos, n.º 458, p. 20v. 
(2) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 13, ao n.º 1416, 287v. 
(3) – . A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1417, fl. 56v. 
(4) – A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 13. 
(5) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 
157v., ao n.º 878, fl. 156v. 

O morador (2) (5)  
- 1679 (1) 
- 1698-1703 (2) 
- 1690/1-1704/5 (5) 

(6) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1417, fl. 56v., ao n.º 4528, fl. 62. ? (6)  - 1703-1707 (6) 

Manuel dos Santos 
(licenciado) (8) (9) 
 

 - 1704-1711 (8) 
- 1705/6-1714/5 (9) 

(7) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4529, fl. 96, ao n.º 4534, fl. 11. 
(8) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1418, fl. 35, ao n.º 4532, fl. 104v. 
(9) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 879, fl. 
156v, ao n.º 888, fl. 155v. 
(10) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4531, fl. 46v., ao n.º 4534, fl. 11.  Manuel da Costa (7) Barbeiro (10) - 1708-1713 (7) 

(11) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4533, fl. 125, ao n.º 4535, fl. 12v., 
e o n.º 4541, fl. 22v. 
(12) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 889, fl. 
157v, ao n.º 895, 157v. 

(13)  - 1714 (13) (13) - «de vazio», A.H.M.P., Lançamento da 
décima da cidade, n.º 4535, fl. 12v. 

Caetano Luís de 
Oliveira (14) (15)  - 1726 (14) 

(14) A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4542, fl. 76. 
(15) – Supomos ter habitado esta casa. 

(16)  - 1727 (16) 

Domingos de 
Carvalho (11) (12) 

Cónego (11) abade 
de S, Martinho do 
Campo (12) 

- 1712-1714, 1723 
(11) 
- 1724/5-1729/0 (12) 

(16) – A casa estava fechada. A.H.M.P., 
Lançamento da décima da cidade, n.º 4543, 



fl. 46. 

Bernardo Ferreira 
(17) (18) Reverendo (17) - 1729 (17) 

(17) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4545, fl. 8. 
(18) – Supomos ter habitado esta casa. 

José Selitim (20)  Dourador (20) - 1730-1731 (20) Alexandre Pereira de 
Azevedo (19) (20)   - 1730/1-1732/3 (19) 

- 1730-31 (20) 

(19) – Os livros da fazenda, do n.º 896, fl. 
157v, ao n.º 898, fl. 157v., mencionam que a 
casa pertencia aos herdeiros do foreiro 
anterior. Provavelmente o herdeiro era 
Alexandre Pereira de Azevedo.  
(20) A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4546, fl. 9, ao n.º 4548, fl. 7. 

   Dr. Domingos 
Barbosa (22) 

Cónego magistral 
(22) 

- 1732 (23) 
- 1733/4 (22) 

(22) - A.D.P., Livro da Fazenda, nº 899, fl. 
157v. 
(23) – Ano da compra da casa. A.D.P., Livro 
intitulado tombo das casas…, n.º 458, fl. 19v. 

A casa foi demolida. 
C2 – Casa do cónego Domingos de Carvalho e Azevedo 

Moradores e Foreiros 
Moradores Foreiros 

Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas 
Fontes/Notas 

Domingos de 
Carvalho e Azevedo 
(1) (3)  

Cónego, abade de S. 
Martinho do Campo 
(1) (2) 

- 1690/1-1714/5 (1) 
- 1698-1701, 1710-
1716, 1723 (3) 

(1) – A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 
157v., e 895, fl. 157v. 
(2) – Registado como abade nos livros da 
fazenda desde 1724/1725, A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 889, fl. 157v 
(3) – A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 13, n.º 1415, fl. 41, n.º 
4531, fl. 46v., ao n.º 4537, fl. 11, e n.º 4541, 
fl. 22. 
(4) – Comprou a casa neste ano. A.D.P., 
Livro intitulado tombo das casas…, n.º 458, 
p. 19v. 

Bernardo de 
Azevedo (5) (6) 
(1729 † (7)) 

Vigário geral (5)  - 1717-1719 (5) 

O morador, 
Domingos de 
Carvalho e Azevedo 
(1) (3) 

 

- 1678 (4) 
- 1690/1-1729/0 (1) 
 - 1698-1701, 1710-
1716, 1723 (3) 

(5) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4538, fl. 12v., ao n.º 4540, fl. 74v.  
(6) – Supomos ter habitado esta casa. 
(7) - PINTO, Cónego António Ferreira – O 
Cabido da Sé do Pôrto. Subsídios para a sua 
história. Porto: Publicações da Câmara 
Municipal do Porto, 1940, p. 179. 



Manuel Velho de 
Miranda (8) (9) Desembargador (8) - 1726 (8) 

(8) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4542, fl. 76.  
(9) – Supomos ter habitado esta casa. 

Alexandre de 
Azevedo (10)  Padre (10)  - 1727, 1729-1731 

(10) 

(10) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4543, fl. 46, ao n.º 4546, fl. 9, e n.º 
4548, fl. 7.  

João Camelo (11), e 
outros (12)   - 1728 - 1729 (11) 

- 1728 (12) 

Herdeiros do abade 
de S. Martinho do 
Campo (11) (13) 

 - 1728 (11)  
- 1730/1-1732/3 (13) 

(11) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4544, fl. 76, ao n.º 4545, fl. 8.  
(12) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4544, fl. 76. 
(13) - A.D.P., Livro da Fazenda, nº 896, fl. 
157v., ao n.º 898, fl. 157v. 

   Dr. Domingos 
Barbosa (14) 

Cónego magistral 
(14) 

- 1732 (15) 
- 1733/4 (14) 

(14) - A.D.P., Livro da Fazenda, nº 899, fl. 
157v. 
(15) – Ano da compra da casa. A.D.P., Livro 
intitulado tombo das casas…, n.º 458, fl. 19v. 

A casa foi demolida. 
C3 – Casa do cónego João de Sousa da Silva 

Moradores e Foreiros 
Moradores Foreiros 

Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

João de Sousa (1) (2) 
 da Silva (3) Cónego (1) (2) - 1698-1701 (1) O morador (1)  - 1698-1701 (1)  

- 1690/1-1703/4 (2) 

(1) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 12v., ao n.º 1415, fl. 41. 
(2) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 869, fl. 
154v., ao n.º 877, fl. 153v. 
(3) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 200. 

   Herdeiros do foreiro 
anterior (4)  - 1704/5-1713/4 (4) (4) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 878, fl. 

153v., ao n.º 887, fl. 152v. 

Luís de Sousa 
Carvalho (8) 

Prior de Cedofeita 
(8), abade de 
Fontelas (7), cónego 
(9) 

- 1723-1727, 1729 
(8) O morador (6) (8)  

- 1709 (5) 
- 1714/5-1733/4 (6)  
- 1723-1727, 1729 
(8) 

(5) – Arrematou a casa neste ano. A.D.P., 
Livro intitulado tombo das casas…, n.º 458, 
fl. 3v. 
(6) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 888, fl. 
152v., ao n.º 899, fl. 154v. 
(7) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 888, fl. 
152v. 
(8) - .A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4541, fl. 22v., ao n.º 4543, fl. 46, e 
o n.º 4545, fl. 7v. 



(9) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 212. 

   Dr. Domingos 
Barbosa (10) 

Cónego magistral 
(10) - 1732 (10) (10) – Comprou a casa. A.D.P., Livro 

intitulado tombo das casas…, n.º 458, p. 3v. 
A casa foi demolida. 

C3 – Casa do Dr. Domingos Barbosa 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

Dr. Domingos 
Barbosa (2) (1746 † 
(3)) 

Cónego magistral (2) - 1735 (2)-1746 (3)  O morador (1)  - 1734/5-1748/9 (1) 
(4) 

(1) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 900, fl. 
154v, ao n.º 913, fl. 153v. 
(2) - FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. 
– A Casa Nobre no Porto na Época Moderna. 
Lisboa: Inapa, 2001. ISBN 972-8387-91-1, p. 
87.  
(3) - Morou na casa até ao seu falecimento. 
FERREIRA, J. A. Pinto – A Casa do Doutor 
Domingos Barbosa Cónego Magistral da Sé 
(um solar setecentista da cidade do Porto). 
Sep. Boletim Cultural. Porto: Câmara 
Municipal do Porto. Vol. XXVIII, Fasc. 1-2 
(1965), p. 21. 
(4) – Tendo falecido em 1746, não pode ter 
sido foreiro até 1748/9, como nos indica o 
Livro da Fazenda n.º 913, fl. 153v. Desde 
essa data a casa pertenceria ao seu sucessor. 

   
Manuel Barbosa de 
Albuquerque (5) 
(1748 † (6)) 

Chantre (5) - 1747/8-1748/9 (7) 

(5) – A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 914, fl. 
153v. 
(6) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 117. 
(7) – Teria sido foreiro desde o falecimento 
do foreiro anterior até ao seu próprio 
falecimento.  

Fernando Barbosa de 
Albuquerque (8) 
(1772 † (10)) 

 - 1763 (8) 
- 1772 (11) O morador (9) Chantre (9) - 1749/0-1770/1 (9) 

(8) – A.H.M.P., Lançamento da décima dos juros 
da freguesia da Sé, n.º 4549, fl. 68. 
(9) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 914, fl. 
153v., ao n.º 934, fls. 196-196v. 
(10) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 113.  



(11) –FERREIRA, J. A. Pinto – Ob. cit., p. 9. 

Álvaro Barbosa de 
Albuquerque (15) 
(1807 † (16)) 

Chantre (14) 
- 1763 (12) 
- 1803 (13) 
- 1804 (14)  

O morador (14) (15)  - 1773-1803 (15) 
- 1804 (14) 

(12) – O documento A.H.M.P., Lançamento da 
décima dos juros da freguesia da Sé, n.º 4549, fl. 7, 
menciona um Álvaro Barbosa, supomos 
referir-se ao chantre.  
(13) – A.H.M.P., Regimento Geral dos 
Testamentos, L.º 9, fl. 262v. 
(14) – A.H.M.P., Lançamento de três por 
cento, n.º 4612, fl. 66v. 
(15) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 935, fls. 
386v.-387, a 938, fls. 437v. 438-. 
(16) –. PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit.,  p. 111. 

   
D. Ana Cláudia 
Barbosa de 
Albuquerque (17) 

 - 1807 (18) 

(17) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 938, fls. 
147v.-148. 
(18) – Certamente herdou a casa neste ano, o 
do falecimento do foreiro anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 99 

C4 - Casa dos Magalhães I  
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

   D. Mariana da Silva 
Carneiro (1)  - 1678 (2) 

- 1690/1-1693/4 (1) 

(1) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 
154v., ao n.º 871, fl. 152v. 
(2) – Ano do documento de emprazamento da 
casa. A.D.P., Roteiro de Prazos do Cabido, 
n.º 5272, fl. 15v. 

Mariana Pereira 
(viúva pobre) (3)  - 1701 (3) 

Baltasar Leitão de 
Magalhães (5) (1728 
† (6)) 

Arcipreste (3) (5) 
- 1701, 1723-1727 
(4) 
- 1695/6-1727/8 (5) 

(3) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º1415, fl. 41. 
(4) - A.H.M.P., Lançamento da Décima da 
Cidade, n.º1415, fl. 14, e n.º 4541, fl. 22v., ao 
n.º 4543, fl. 46. 
(5) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 872, fl. 
152v., ao n.º 893, fl. 154v. 
(6) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 159. 

?  - 1729 (7) (7) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º4545, fl. 8. 

João da Costa (10)  - 1730-1731 (10) 

António da Silva de 
Magalhães (8) e 
Castro (9) (11) (12) 

 
- 1729-1731 (8) 
- 1728/9-1745/6, 
1746/7-1754/5 (12) 

(8) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º4545, fl. 8, ao n.º 4548, fl. 6v. 
(9) – A.D.P., Roteiro de Prazos do Cabido, 
n.º 5272, fl. 16. 
(10) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º4546, 8v., ao n.º 4548, fl. 6v. 
(11) – Os Livros da Fazenda referem que a 
casa pertencia aos herdeiros do foreiro 
anterior (A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 894, 
fl. 154v, ao n.º 911, fl. 153v.). Segundo os 
Livros da Décima António S. de Magalhães é 
o herdeiro.  
(12) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 894, fl. 
154v., ao n.º 911, fl. 153v., e do n.º 912, fl. 
153v., ao n.º 919, fl. 153v. 

   Francisco de Santa Religioso loio (13) -1755/6-1759/0 (13) (13) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 920, fl. 



Catarina (13) 153v., ao n.º 924, fl. 158v. 

   Estêvão Luís de 
Magalhães (14) Monsenhor (14) - 1760/1-1773 (14) (14) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 926, fl. 

158v., ao n.º 935, fl. 387. 

   D. Maria Violante de 
Azevedo (15)  - 1783 (15) (15) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 936, fl. 

399v. 

   
Manuel de 
Magalhães Azevedo 
(16) 

 ? (16) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 936, fl. 
399v. 

   Francisco de 
Magalhães (17)  ? (17) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 936, fl. 

399v. 
Teodora Maria (19)  

Maria Violante (19)  
- 1804 (19) 

Gaspar Cardoso de 
Carvalho e Fonseca 
(18) (19) 

 - 1803 (18) 
- 1804 (19) 

(18) – A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 938, fl. 
438v.  
(19) - A.H.M.P., Lançamento de três por 
cento, n.º 4612, fl. 66v. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 100 

C5 – Casa dos Alão de Morais 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

Dr. Cristóvão Alão 
de Morais (1) (2) 
(1693 † (4))  

Corregedor do cível 
da Relação (3) 

- 1690/1-1697/8 (2) 
(5) O morador (1)  - 1690/1-1697/8 (2) 

(5) 

(1) – O foreiro possivelmente habitou a casa. 
(2) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 869, fl. 
155, ao n.º 874, fl. 154. 
(3) – A.D.P., Roteiro de Prazos do Cabido, 
n.º 5272, fl. 19v. 
(4) – C., A. – Auto-biografia de Cristóvão 
Alão de Morais. Boletim Cultural. Porto: 
Câmara Municipal do Porto. Vol. VII, Fasc. 4 
(Dezembro de 1944), p. 316. 
(5) - Tendo falecido em 1693, não pode ter 
sido foreiro até 1697/8. 

D. Joana (6) Teresa 
de Carvalho (7) 
(viúva) (1715† (9)) 
(10) 

 - 1698-1701, 1706-
1719 (7) 

(6) – A partir de 1706 é mencionada como D. 
Joana Teresa de Carvalho. A.H.M.P., 
Lançamento da décima da cidade, n.º 1420, 
fl. 49v., ao n.º 4540, fl. 74v. 
(7) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º1414, fl. 13, ao n.º 1415, fl. 41, e 
do n.º 1420, fl. 49v., ao n.º 4540, fl. 74v. 
(8) – Os Livros da Fazenda referem que a 
casa ficou para os filhos do foreiro anterior. 
A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 875, fl. 154, ao 
n.º 887, fl. 153. 
(9) - C., A. – Ob. cit., p. 316. 
(10) – Falecida em 1715, não pode ter sido 
moradora até 1719, como indicam os Livros 
da Décima. 

Agostinho Aurélio 
de Morais Alão (11) 

Escrivão do senado 
da Câmara (11) - 1698 (11) (11) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 

cidade, n.º1414, 13. 

José Ferreira (12) Padre (12) - 1701 (12) 

Paulo Alão de 
Morais (7) (8) Padre (7) - 1698-1701 (7) 

- 1700/1-1713/4 (8) 

(12) – A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1415, fl. 41. 

? (14)   - 1706 (14) A moradora, D. 
Joana Teresa de  - 1706-1719 (13) (13) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 

cidade, n.º 1420, fl. 49v., ao n.º 4540, fl. 74v. 



(14) – A casa estava alugada. A.H.M.P., 
Lançamento da décima da cidade, n.º 1420, 
fl. 49v. 

Caetano (15) Padre (15) - 1707 (15) (15) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4528, fl. 62. 

? (16)  - 1708-1714 (16) 
(16) - A casa estava alugada. A.H.M.P., 
Lançamento da décima da cidade, n.º 4529, 
fl. 96, ao n.º 4535, fl. 12v. 

? Estudantes (17) - 1715-1716 (17) (17) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4536, fl. 12, ao n.º 4537, fl. 11. 

? (18)  - 1717 (18) 
(18) - A casa estava alugada. A.H.M.P., 
Lançamento da Décima da Cidade, n.º 4538, 
fl. 12v. 

Carvalho (13) 

Manuel de 
Magalhães (19) 
Alcoforado (20) 

Padre (19) - 1718-1719, 1726-
1731 (20) 

(19) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4539, fl. 90v., ao n.º 4540, fl. 74v., 
e n.º 4542, fl. 75v., ao n.º 4548, fl. 6v.  
(20) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4544, fl. 76. 

Agostinho Aurélio 
Alão (21) (22)  - 1723-1726 (21) 

(21) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4541, fl. 22v., ao n.º 4542, fl. 75v., 
n.º 4544, fl. 76, e do n.º 4546, fl. 8v., ao n.º 
4548, fl. 6v. 
(22) – O morador mencionado anteriormente. 
(23) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 888, fl. 
153, ao n.º 898, fl. 155. 

? (24)  - 1723 (24) 
(24) - A casa estava alugada. A.H.M.P., 
Lançamento da décima da cidade, n.º 4541, 
fl. 22v. 

Manuel Joaquim (25)  - 1730-1731(25) 

O morador, 
Agostinho Aurélio 
Alão (21) (23) 

 
- 1723-1726, 1728, 
1730-1731 (21) 
- 1714/5-1732/3 (23) 

(25) - A.H.M.P., Lançamento da Décima da 
Cidade, n.º 4546, fl. 8v., ao n.º 4548, fl. 6v. 

   Cristóvão Alão de 
Morais (26) (27)  - 1733/4-1761/2 (27) 

(26) – A.D.P., Roteiro de Prazos do Cabido, 
n.º 5272, fl. 20. 
(27) – Os Livros da Fazenda referem que a 
casa pertencia aos herdeiros do foreiro 
anterior. A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 899, 
fl. 155, ao n.º 927, fl. 189. 

   
Agostinho Alão de 
Morais Pimentel (28) 
(29) 

 - 1762/3-1800 (28) 

(28) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 928, fl. 
188, ao n.º 936, fl. 400. 
(29) – Os Livros da Fazenda, n.º 928, fl. 188, 
ao n.º 932, fl. 223v, mencionam que o foreiro 



era Agostinho Aurélio de Morais Alão. 
Acreditamos que se referiam a Agostinho 
Alão de Morais Pimentel.  

? (30)  

João (32) Padre (32) - 1804 (32) José Barbosa 
Madureira (32)  - 1800-1803 (31) 

- 1804 (32) 

(30) – Parte da casa estava alugada. 
A.H.M.P., Lançamento de três por cento, n.º 
4612, fl. 66v. 
(31) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 936, fl. 
400, ao n.º 938, fl. 439.  
(32) - A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 67. 

   António Barbosa de 
Madureira (33) Reverendo (33) - 1806 (33) (33) - A.D.P., Roteiro de Prazos do Cabido, 

n.º 5272, fl. 20v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 101 

C6 – Casa dos Távora de Noronha Leme Cernache 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

José de Chaves (1) Cónego (1) - 1698 (1) 

(1) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 13. 
(2) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 13, ao n.º 1415, fl. 41, e 
do n.º 4531, fl. 46v., ao n.º 4535, fl. 12v. 
(3) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 869, fl. 
155, ao n.º 888, fl. 153. 
(4) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 98. 

Manuel da Costa (5) 
Lopes (6) Capitão (5) - 1701, 1710-1719 

(5) 

João Freire Antão (2) 
(1714 † (4)) Deão (2) 

- 1698-1701, 1710-
1714 (2) 
-1690/1-1714/5 (3) 

(5) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1415, fl. 41, e do n.º 4531, fl. 46v., 
ao n.º 4540, fl. 76v.  
(6) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1415, fl. 41. 

N…(viúva do 
morador anterior) (7)  - 1727 (7) 

Jerónimo de Távora 
e Noronha (8) (9) 
(1754 † (10)) 

Deão (11) - 1715- 1727, 1729-
1731 (11) 

(7) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4543, fl. 46.  
(8) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 99. 
(9) – Ou a foreira seguinte. A.D.P., Roteiro 
de Prazos do Cabido, n.º 5272, fl. 24. 
(10) – PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 100. 
(11) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4536, fl. 12, ao n.º 4543, fl. 74v., e 
do n.º 4545, fl. 7v., ao n.º 4548, fl. 6v. 

   D. Micaela Antónia 
Freire (12) (13)  - 1724/5-1752/3 (12) 

 (12) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 889, fl. 
155, ao n.º 917, fl. 154. 
(13) – Ou o foreiro anterior. 

   

Vicente de Távora de 
Noronha (14) Leme 
Cernache (1779 † 
(16)) (15) 

 - 1753/4-1773 (15) 
- 1779 (16) 

(14) – A partir de 1758/9 é registado apenas 
com o sobrenome Noronha (A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 923, fl. 159), e desde 1762/3 
com os sobrenomes Noronha Leme Cernache 



(A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 928, fl. 188).  
(15) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 918, fl. 
154, ao n.º 935, fl. 387v. 
(16) – Ano em que faleceu (CAMPO 
BELLO, Conde de - O Morgadio de 
Nauzinha. Separata do Boletim Cultural. Vila 
do Conde: Câmara Municipal de Vila do 
Conde. Nova Série, n.º 1 (Dezembro 1987), 
p. 14). 

   D. Ana de Noronha 
Leme Cernache (17)  - 1780-1803 (17) 

- 1804 (18) 

(17) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 936, fl. 
400v., ao n.º 938, fl. 439v. 
(18) - A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 102 

C7 – Casa dos Alcoforado I 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

   João de Sousa Lima 
(1) 

Arcediago da Régua 
(1)  

- 1681 (2) 
- 1690/1-1704/5 (1) 

(1) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 
155, ao n.º 878, fl. 154. 
(2) – Ano da renovação do contrato de 
emprazamento. A.D.P., Roteiro de Prazos do 
Cabido, n.º 5272, fl. 27v. 

   
D. Maria (4) (5)  - 1727 (4) 

Manuel Álvaro 
Brandão (6) (7)  - 1727-1729 (6) 

Rodrigo de Sousa da 
Silva (3)  - 1705/6-1748/9 (3) 

(3) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 879, fl. 
156, ao n.º 913, fl. 154.  
(4) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4543, fl. 46. 
(5) – Supomos ter habitado esta casa. 
(6) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4543, fl. 46, ao n.º 4545, fl. 7v. 
(7) - Supomos ter habitado esta casa. 

Arcediago da Régua 
(8) 

   

João de Sousa Lima 
(8) (9) (1758 † (10)) 
 
ou Francisco Filipe 
de Sousa Alcoforado 
(11)  

- 1749/0-1758/9 (8) 

(8) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 914, fl. 
154, ao n.º 923, fl. 159. 
(9) – Por vezes é nomeado com o apelido 
Alcoforado. 
(10) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 149. 
(11) – Segundo o Roteiro de Prazos do 
Cabido, este seria o foreiro. A.D.P., Roteiro 
de Prazos do Cabido, n.º 5272, fl. 27v. 

Arcediago da Régua 
(12) 

   

João de Sousa Lima 
(12) (1762 † (13))  
(14) 
ou Francisco Filipe 
de Sousa Alcoforado 
(11) 

 

- 1759/0-1765/6 (12) 

(12) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 924, fl. 
159, ao n.º 931, fl. 188.  
(13) – PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 149. 
(14) – Desde 1762, ano do seu falecimento, a 
casa pertenceria aos seu herdeiros. 

   Rodrigo de Sousa 
Alcoforado (15)  - 1766/7-1803 (15) (15) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 932, fl. 

204, ao n.º 938, fl. 440. 
 



 
Quadro n.º 103 

C8 – Casa das Colunas 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

António de Oliveira 
(1) (2)   O morador (1) (2)  - 1690/1-1700/1 (1) 

(1) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 
155v., ao n.º 875, fl. 154v. 
(2) – A.D.P., Po-01, 4ª série, n.º de Ordem 
201, fl. 93v. 

João de Oliveira (3) Padre (3) - 1698-1701, 1709-
1714 (3) 

(3) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 12v., ao n.º 1415, fl. 40v., 
a do n.º 4530, fl. 12, ao n.º 4535, fl. 12. 

José Mendes 
Portugal (licenciado) 
(4)  

 - 1698-1705, 1707-
1726 (4) 

O morador (5)  
- 1702/3-1726/7(5) 
- 1704-1705, 1715-
1726 (6) 

(4) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 12v., ao n.º 1419, fl. 47, a 
do n.º 4528, fl. 62, ao n.º 4542, fl. 75v. 
(5) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 876, fl. 
154v., ao n.º 891, fl. 155v. 
(6) – A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1418, fl. 35, ao n.º 1419, fl. 47, a 
do n.º 4536, fl. 12, ao n.º 4542, fl. 75v. 

(7)  - 1727 (7)    (7) – Fechada. A.H.M.P., Lançamento da 
décima da cidade, n.º 4543, fl. 46. 

Dr. João Giraldes (8)  - 1729 (8) 

(8) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade n.º 4545, fl. 7v. 
(9) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4545, fl. 7v., ao n.º 4548, fl. 6v. 
(10) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 892, fl. 
155v., ao n.º 901, fl. 155v. 

(11)  - 1730 (11) (11) – Fechada. A.H.M.P., Lançamento da 
décima da cidade, n.º 4546, fl. 8v. 

D. Maria Rosa (12)  - 1731 (12) 

Herdeiros do foreiro 
anterior (9)  - 1729-1731 (9) 

- 1726/7-1735/6 (10) 

(12) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4548, fl. 6v. 

   
Jerónimo de Távora 
e Noronha (13) 
(1754 † (14)) 

Deão (13) - 1736/7-1754/5 (13) 

(13) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 902, fl. 
155v., ao n.º 919, fl. 154v.  
(14) – PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 100. 

   Vicente de Távora e  - 1755/6-1773/(16) (15) – A partir de 1758/9 é mencionado 



Noronha (15) Leme 
Cernache (1779 † 
(17)) (16) 

- 1779 (17) apenas com o sobrenome Noronha (A.D.P., 
Livro da Fazenda, n.º 923, fl. 160v), e desde 
1770/1 com os sobrenomes Noronha Leme 
Cernache (A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 934, 
fl. 197v.). 
(16) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 920, fl. 
154v., ao n.º 935, fl. 388. 
(17) – Ano em que faleceu (CAMPO 
BELLO, Conde de – Ob. cit. p. 14). 

   D. Ana de Noronha 
Leme Cernache (18)  - 1780 (18) 

- 1790 (19) 

(18) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 936, 
401v. 
(19) – Ano em que vendeu a casa. A.D.P., 
Roteiro de Prazos do Cabido, n.º 5272, fl. 
30v. 

António Coelho da 
Costa (20) (1806 † 
(21)) 

Cónego (20)  O morador (20)  - 1790 (22) 

(20) – A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 936, fl. 
401v. 
(21) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 168. 
(22) – Neste ano comprou a casa. A.D.P., 
Roteiro de Prazos do Cabido, n.º 5272, fl. 
30v. 

? Juiz dos casamentos 
(24) -1804 (24) 

Manuel Gonçalves 
de Oliveira e sua 
mulher Ana Rosa de 
Azevedo (23) 

 - 1801-1803 (23) 
- 1804 (24) 

(23) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 936, fl. 
401v., ao n.º 938, fl. 440v. 
(24) - A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 104 

C9.1 – Casa de José Leitão 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

   Francisco Gomes (1)  - 1690/1 (1) (1) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 
155v. 

   José Leitão (2)  - 1691/2-1693/4 (2) (2) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 870, 
153v., ao n.º 871, fl. 153v. 

C9.5 – Casa do deão João Freire Antão II 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

João Freire Antão (1) Deão (1) - 16901-1693/4 (1) O morador (1)  - 16901-1693/4 (1) (1) – A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 869, fl. 
156, ao n.º 871, fl. 154. 

C9 – Casa de Vandoma 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

João Freire Antão (1) 
(1714 † (3))  Deão (1) (2) 

- 1695/6-1714/5 (1) 
- 1698-1701, 1708-
1714 (2) 

O morador (1) (2)   
- 1695/6-1714/5 (1)  
- 1698-1701, 1708-
1714 (2) 

(1) – A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 872, fls. 
153v.-154, ao n.º 888, fls. 153v.-154. 
(2) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 14, ao n.º 1415, fl. 42, e 
n.º 4529, fl. 96, ao n.º 4535, fl. 12v.  
(3) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 98. 

Jerónimo de Távora 
de Noronha Leme 
Cernache (5)  
(1754 † (6)) 

Deão (4) 
- 1715-1727, 1729-
1731 (4) 
- 1749 (7) 

O morador (4)  - 1715-1727, 1729-
1731 (4) 

(4) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4536, fl. 12, ao n.º 4543, fl. 46v., e 
do n.º 4545, fl. 8, ao n.º 4548, fl. 7. 
(5) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 99.  
(6) –. IDEM, Ibidem, p. 100. 
(7) - FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. 
– O Aljube do Porto: Alguns Documentos 



para a sua História. Sep. de I Congresso 
sobre a Diocese do Porto. Tempos e Lugares 
de Memória. Porto/Arouca. Vol. I (2002), pp. 
431. 

D.Micaela Antónia 
Freire (8) (10)  - 1745/6-1752/3 (8) A moradora (9)  - 1724/5-1752/3 (9) 

(8) – A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 911, fls. 
154v.-155, ao n.º 917, fls. 154v.-155. 
(9) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 889, fls. 
155v.-156, ao n.º 917, fls. 154v.-155. 
(10) – O Roteiro de Prazos do Cabido, fl. 
33v., refere que esta foreira sucedeu ao deão 
João Freire Antão. 

Vicente de Távora e 
Noronha (11) Leme 
Cernache (12) (1779 
† (13)) 

 
- 1753/4-
1773/1782(12) 
- 1779 (14) 

O morador (12)  
- 1753/4-1773/1782 
(12) 
- 1779 (14) 

(11) - A partir de 1758/9 é mencionado 
apenas com o sobrenome Noronha (A.D.P., 
Livro da Fazenda, n.º 923, fl. 160v.), e desde 
1770/1 com os sobrenomes Noronha Leme 
Cernache (A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 934, 
fl. 198).  
(12) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 918, fls. 
154v.-155, ao n.º 935, fls. 388v. 
(13) – CAMPO BELLO, Conde de – Ob. cit., 
p. 14. 
(14) – Possivelmente foi foreiro, e morador 
até ao ano do seu falecimento. 

D. Ana de Noronha 
Leme Cernache (15) 
(16) 

 - 1780-1803 (15) 
- 1804 (16) 

A moradora (15) 
(16)  - 1780-1803 (15) 

- 1804 (16) 

(15) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 936, 402-
402v., ao n.º 938, fls., 441-441v. 
(16) - A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 66. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 105 

C10 – Casa dos Alcoforado II 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

João de Sousa Lima 
(1) 

Arcediago da Régua 
(1) 

- 1698-1701 (1) 
- 1690/1-1707/8 (2) O morador (1)  - 1698-1701 (1) 

- 1690/1-1707/8 (2) 

(1) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 14, ao n.º 1415, fl. 42. 
(2) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 
156, ao n.º 881, fl. 154. 

António de Sousa 
Magalhães (5)  
(1737 † (6)) 

Arcediago da Régua 
(5) (3) 

- 1708-1723, 1726-
1727, 1729-1731 (3) 
- 1709/0 – 1745/6 (5) 

(3) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4529, fl. 96, ao n.º 4541, fl. 22v., 
do n.º 4542, fl. 76, ao n.º 4543, fl. 46v., e do 
n.º 4545, fl. 8, ao n.º 4548, fl. 7. 
(4) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 883, fl. 
154, ao n.º 913, fl. 155. 
(5) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 883, fl. 
154, ao n.º 911, fl. 155. 
(6) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 142. 

Rodrigo de Sousa da 
Silva (4) 
 
ou  
 
o morador, António 
de Sousa Magalhães 
(3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1709/0-1748/9 (4) 
 
 
 
 
- 1708-1723, 1726-
1727, 1729-1731 (3) 

João de Sousa Lima 
(7) (1758 † (8)) 

Arcediago da Régua 
(7) 

- 1746/7-1752/3, 
1754/5-1757/8 (7) 

O morador (9) 
 
ou Francisco Filipe 
de Sousa Alcoforado 
(10) 

 - 1749/0-1757/8 (9) 

(7) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 912, fl. 
155, ao n.º 917, fl. 155, e do n.º 919, fl. 155, 
ao n.º 922, fl. 155.  
(8) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 149. 
(9) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 914, fl. 
155, ao n.º 923, 161.  
(10) – Segundo o Roteiro de Prazos do 
Cabido, este seria o foreiro (A.D.P., Roteiro 
de Prazos do Cabido, n.º 5272, fl. 40). 

João de Sousa Lima 
(11) Alcoforado (12) 
(1762 † (13)) (14) 

Arcediago da Régua 
(13)  -1758/9-1766/7 (12) 

O morador (12)  
 
ou Francisco Filipe 
de Sousa Alcoforado 
(10) 

 - 1758/9-1765/6 (12) 

(11) – A partir de 1762/3 é também nomeado 
com o sobrenome Alcoforado (A.D.P., Livros 
da Fazenda, n.º 928, fl. 189). 
(12) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 923, fl. 
161, ao n.º 931, fl. 189. 
(13) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 149. 
(14) – A partir de 1762, ano do seu 



falecimento, a casa pertenceria aos seus 
herdeiros. 

Luís Pedro de 
Brederode e Andrade 
(15) (1823 † (16)) 

Deão (17) - 1804 (17) 
Rodrigo de Sousa 
(17) da Silva 
Alcoforado (18) 

 - 1766/7-1803 (18) 
- 1804 (17) 

(15) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 101. 
(16) – IDEM, Ibidem, p. 102. 
(17) - A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 66. 
(18) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 932, fl. 
205, ao n.º 938, fl. 442. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 106 

C11 – Casa do mestre-escola José da Fonseca Coutinho 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

José da Fonseca 
Coutinho (1) 
(1697 † (2)) 

Mestre-escola (1) - 1690/1-1697/8 (1) O morador (1)  - 1690/1-1697/8 (1) 

(1) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 869, fl. 
156v., ao n.º 874, fl. 155v. 
(2) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 123. 

José de Sá (3)  - 1698 (3) 
Herdeiros do foreiro 
anterior (4) (José de 
Sá e Isabel Ferreira? 
(5)) 

 - 1698 (3) 
- 1700/1-1707/8 (4) 

(3) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 14.  
(4) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 875, fl. 
155v., ao n.º 881, fl. 154v. 
(5) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4528, fl. 62. 

Francisco de Sousa 
Madureira (6) Cirne 
(7)  

Capitão (8) - 1701, 1703-1705, 
1707-1711, 1714 (7) 

(6) – A partir de 1708, nos Livros da Décima, 
é apelidado de Francisco de Madureira 
Cirne.(A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4529, fl. 96v., ao n.º 4540, fl. 75). 
(7) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1415, fl. 42, do n.º 1417, fl. 57, ao 
n.º 1419, fl. 47, e do n.º 4528, fl. 62, ao n.º 
4532, fl. 104v., e o n.º 4535, fl. 12v. 
(8) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1418, fl. 35v., e o n.º 1419, fl. 47. 
(9) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 882, fl. 
154v., ao n.º 894, fl. 156v. 
(10) – A partir de 1725/6 surge a referência à 
sua mulher (A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 
890, fl. 156v). 
(11) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4530, fl. 12v., ao n.º 4540, fl. 75. 

Luís Brandão de 
Mello (12)  - 1712-1713 (12) (12) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 

cidade, n.º 4533, fl. 125v., ao n.º 4534, fl. 11. 

O morador, 
Francisco de Sousa 
Cirne (9), e sua 
mulher (10) (11) 

 - 1708/9-1728/9 (9) 
- 1709- 1719 (11) 

Teotónio Pereira de 
Moura (13) (1735 † Chantre (12) - 1715-1727, 1729-

1731 (13) O morador (13) (15)  - 1729/0-1736/7 (15) 
(13) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4536, fl. 12, ao n.º 4543, fl. 46v., e 



(14)) - 1723-1727, 1729-
1731 (16) 

do n.º 4545, fl. 8, ao n.º 4548, fl. 7. 
(14) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 120. 
(15) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 895, fl. 
156v., ao n.º 902, fl. 156v. 
(16) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4541, fl. 22v., ao n.º 4543, fl. 46v., 
e do n.º 4545, fl. 8, ao n.º 4548, fl. 7. 

   
João da Silva de 
Magalhães (17) 
(1747 † (18)) (19) 

Arcipreste (17) - 1737/8-1748/9 (17) 

(17) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 903, fl. 
156v., ao n.º 913, fl. 155v. 
(18) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 160. 
(19) – Tendo falecido em 1747, não poderia 
ser foreiro em 1748/9. 

José Pedro Virgolino 
(20) (21) Arcipreste (20) (21) - 1757/8-1764/5 (20) O morador (20)  - 1749/0-1783 (21) 

(20) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 922, fl. 
155v., ao n.º 930, fl. 200v. 
(21) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 914, fl. 
155v., ao n.º 936, fl. 403v. 

D. Maria Escolástica 
Pereira de Araújo e 
seu marido Simão 
Pereira Leitão (22) 

 - 1785 ? (22) Os moradores (22)  
- 1785 (23) 
- 1789 (24) 
- 1803 (25) 

(22) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 936, fl. 
403v. 
(23) – Compraram a casa (A.D.P., Livro de 
Prazos, n.º 5221, fls. 10v-11). 
(24) – Neste ano foi feita a vedoria da casa 
(A.D.P., Livro de Prazos, n.º 604, fls. 8-12v.). 
(25) – Ano em que D. Maria Escolástica 
faleceu. A.D.P., Roteiro de prazos do Cabido, 
5272, fl. 45. 

D. Matilde Vieira de 
Mello (25) (26)  - 1804 (26) A moradora (25) 

(26)  - 1803 (25)  
- 1804 (26) 

(25) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 938, fl. 
442v. 
(26) – Como o seu marido, certamente era 
moradora. A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 66. 

 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 107 

C12 – Casa dos Magalhães II 
Moradores e Foreiros  

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

   D. Mariana da Silva 
Carneiro (1)  - 1690/1-1693/4 (1) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 

156v., ao n.º 871, fl. 154v 
C13 – Casa dos Magalhães III 

Moradores e Foreiros  
Moradores Foreiros 

Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

   Dr. Pedro Fernandes 
de Castro (1)  - 1690/1-1693/4 (1) (1) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 

156v., ao n.º 871, fl. 154v. 
C12/13 – Casas dos Magalhães II e III 

Moradores e Foreiros  
Moradores Foreiros 

Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

O morador (1) (2)  

- 1695/6-1727/8 (1)  
- 1698-1701, 1708-
1710, 1723, 1726-
1727 (2) 

(1) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 872, fl. 
154v., ao n.º 893, fl. 156v. 
(2) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 14, ao n.º 1415, fl. 42, do 
n.º 4529, fl. 96v., ao n.º 4540, fl. 75, o n.º 
4541, fl. 22v., e do n.º 4542, fl. 76, ao n.º 
4543, fl. 46v. 
(3) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 159. 

Baltasar Leitão de 
Magalhães (2) (1728 
† (3)) 

Arcipreste (2) 
- 1698-1701, 1708-
1719, 1723, 1726-
1727 (2) 

? (3)  - 1729 (3) 

João da Silva de 
Magalhães (1747 †) 
(6) 

Arcipreste (5) - 1730-1731 (5) 

António da Silva de 
Magalhães (8) (9)   

- 1729-1731 (7) 
- 1728/9-1745/6 (8)  
- 1746/7-1754/5 (9) 

(4) – A casa estava alugada. A.H.M.P., 
Lançamento da décima da cidade, n.º 4545, 
fl. 8. 
(5) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4546, fl. 9, ao n.º 4548, fl. 7. 
(6) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 160. 
(7) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 



cidade, n.º 4545, fl. 8, ao n.º 4548, fl. 7. 
(8) – Os Livros da Fazenda indicam que os 
foreiros são os herdeiros do anterior. A.D.P., 
Livro da Fazenda, n.º 894, 156v., ao n.º 911, 
fl. 155v. 
(9) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 912, fl. 
155v., ao n.º 919, fl. 155v. 

   Francisco de Santa 
Catarina (10) (11) Religioso loio (10) - 1755/6-1759/0 (10) 

(10) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 920, fl. 
155v., ao n.º 924, fl. 160v. 
(11) – Segundo o Roteiro de Prazos do 
Cabido, seria foreiro apenas da casa C12. 
A.D.P., Roteiro de Prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 52. 

   Estêvão Luís de 
Magalhães (12)  Monselhor (12) - 1760/1-1773 (12) (12) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 926, fl. 

160v., ao n.º 935, fl. 389v. 

   D. Ana Luísa 
Cardoso (13)   (13) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 935, fl. 

389v. 

   D. Maria Violante de 
Azevedo (14)   - 1783 (14) (14) – Só era foreira da casa C12, A.D.P., 

Livro da Fazenda, n.º 936, fl. 404v. 

   
Manuel de 
Magalhães de 
Azevedo (15) 

 - ? (15) (15) - Só era foreiro da casa C12, A.D.P., 
Livro da Fazenda, n.º 936, fl. 404v. 

Simão de Mello (17) 
Brandão Pereira 
Lacerda Mendonça 
(1811 †) (18) 

Cónego (17) - 1804 (17) 
Gaspar Cardoso (16) 
de Carvalho e 
Fonseca (19) (20) 

 - 1783-1803 (16)  
- 1804 (17) 

(16) – A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 936, fl. 
404v., ao n.º 938, fls. 443v.- 444. 
(17) - A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 66. 
(18) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., pp. 251-252. 
(19) - Roteiro de Prazos do Cabido, n.º 5272, 
fl. 48v. 
(20) – Inicialmente era foreiro só da C13. 
A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 936, fl. 404. 

 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 108 

C14 – Casa dos Freire de Andrade 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

Miguel Tavares 
Leitão (1)  - 1690/1 (1) O morador (1)  - 1690/1 (1) (1) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 

157. 

D. Úrsula de 
Almeida (2)  - 1691/2-1706/7 (2) 

- 1698-1705 (3) 

(2) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 870, fl. 
155, ao n.º 880, fl. 155. 
(3) -A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 14, ao n.º 1419, fl. 47. 

João Alves Maciel 
(4) 

Homem de negócio 
(4) - 1698 (4) 

A moradora (2) (3)  - 1691/2-1706/7 (2)  
- 1698-1705 (3) 

(4) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 14. 

António Tavares 
Leitão (6)  - 1708 (6) O morador (5) (6)  - 1707/8-1708/9 (5)  

- 1708 (6) 

(5) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 881, fl. 
155, ao n.º 882, fl. 155. 
(6) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4529, fl. 96v. 

   
Cristóvão de 
Magalhães (7) 
(1709 (8)) 

Arcediago de 
Oliveira (7) - 1709 (9) 

(7) – Comprou a casa (A.D.P., Roteiro de 
Prazos do Cabido, n.º 5272, fl. 56). 
(8) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 142. 
(9) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4543, fl. 46v. 

Luís de Magalhães 
(11) (1728 † (12)) 

Arcediago de 
Oliveira (11) - 1709-1727 (11) O morador (10) (11) 

(13)  
- 1709/0-1714/5, 
1725/6-1728/9 (10) 
- 1709-1727 (11) 

(10) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 883, fl. 
155, ao n.º 888, fl. 155, e do n.º 890, fl. 157, 
ao n.º 894, fl. 157. 
(11) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4530, fl. 12v., ao n.º 4543, fl. 46v. 
(12) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 150. 
(13) – Segundo o Roteiro de Prazos do 
Cabido, Ana Maria de Magalhães foi foreira 
antes do arcediago Luís de Magalhães 
(A.D.P., Roteiro de Prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 56). 

   Ana Maria de 
Magalhães (13) (14)  - 1724/5 (14) (14) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 889, fl. 

157. 



(15) (15) – Moradora em Braga. A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 888, fl. 155. 

? (16)  - 1729 (16) 
(16) – A casa estava alugada. A.H.M.P., 
Lançamento da décima da cidade, n.º 4545, 
fl. 8v. 

Diogo de Sousa 
Távora (19)  - 1730-1731 (19) 

Herdeiros do 
arcediago de Oliveira 
(17) (18) (19) (20) 

 - 1729/0-1744/5 (17) 
- 1729-1731 (18) 

(17) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 895, fl. 
157, ao n.º 910, fl. 156. 
(18) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4545, fl. 8v., ao n.º 4548, fl. 7. 
(19) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4546, fl. 9, ao n.º 4548, fl. 7. 
(20) – Segundo o Roteiro de Prazos do 
Cabido, D. Jerónima Luísa de Magalhães era 
a herdeira (A.D.P., Roteiro de Prazos do 
Cabido, n.º 5272, fl. 57). 

D. Luísa José da 
Gama (21)  - 1763 (21) 

(21) – Viúva do morador anterior (A.H.M.P., 
Lançamento da décima dos juros da freguesia da 
Sé, n.º 4549, fl. 141). 

D.Jerónima Luísa de 
Magalhães (1796 † 
(24)) (22) 

 - 1763 (23) 
- 1796 (24) 

A moradora, D. 
Jerónima Luísa de 
Magalhães (22)  

 - 1745/6-1783 (22) 
- 1796 (24)(25) 

(22) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 911, fl. 
156, ao n.º 936, fl. 405. 
(23) - A.H.M.P., Lançamento da décima dos juros 
da freguesia da Sé, n.º 4549, fl. 111v. 
(24) – CAMPO BELLO, Conde de (D. 
Henrique) – Os franceses no Pôrto em 1809 
(testemunho de António Mateus Freire de 
Andrade). Porto: Publicações da Câmara 
Municipal do Pôrto, 1945, p. 26. 
(25) – Certamente foi foreira até 1796, ano do 
seu falecimento. 

António Mateus (28)  
- 1780 (29) 
- 1804 (28)  
- 1809 (30) 

 O morador (27)  

- 1796 (26) 
- 1803 (27) 
- 1804 (28) 
- 1809 (30) 

(26) – Provavelmente foi foreiro a partir deste 
ano, o do falecimento da foreira anterior.  
(27) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 938, fl. 
444v. 
(28) - A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 65. 
(29) – CAMPO BELLO, Conde de (D. 
Henrique) – Ob. cit., p. 36. 
(30) – IDEM, Ibidem, p. 71. 

 
 



 
Quadro n.º 109 

C15 – Casa dos Costa Lima 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

   Dr. André Pereira 
Pinto (1) 

- Cónego magistral 
(2) - 1690/1-1693/4 (1) 

(1) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 
157v., ao n.º 871, fl. 155. 
(2) – A.D.P., Livro intitulado tombo das 
casas …, n.º 458, fl. 18v. 

Francisco de Sousa 
Cirne (3) Soldado (3) - 1698 (3) (3) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 

cidade, n.º 1414, fl. 13v. 
Gonçalo Bandeira 
(4)  - ? (4) (4) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 

cidade, n.º 1415, fl. 42. 

  - 1701 (5) 
(5) – A casa estava devoluta. A.H.M.P., 
Lançamento da décima da cidade, n.º 1415, 
fl. 42. 

Miguel da Costa 
Lima (6) (1710 † (7)) 
(8) (9) 

Tesoureiro-mor (6) 
(8) - 1708-1710 (8) 

O morador, Miguel 
da Costa Lima (6) 
(8) 

 
- 1695/6-1714/5 (6) 
- 1698-1701, 1708-
1710 (8) 

(6) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 872, fl. 
155, ao n.º 888, fl. 155. 
(7) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 132. 
(8) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 14, ao n.º 1415, fl. 42, e 
do n.º 4529, fl. 96v., ao n.º 4531, fl. 47. 
 (9) – Tendo falecido em 1710, desde este ano 
a casa teria outro foreiro. 

? Bastão do bispo (10) - 1711-1712 (10) 

Pedro da Costa Lima 
, tesoureiro-mor 
 
ou 
 
Pedro da Costa Lima 
(12) (13)  

 

- 1711, 1713-1718 
 
 
 
 
- 1712, 1719 (12) 
- 1724/5-1744/5 (13) 

(10) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4532, fl. 104v., ao n.º 4533, fl. 
25v. 
(11) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º4532, fl. 104v., e n.º 4534, fl. 11v., 
ao n.º 4539, fl. 91. 
(12)- A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4533, fl. 25v., ao n.º 4540, fl. 75. 
(13)- A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 889, fl. 
157, ao n.º 910, fl. 156. 

Domingos Ribeiro 
(14)(1744 † (15)) Cónego (14) - 1713-1718 (14)  

  - 1723-1727, 1729-
1731 (16) 

(14)- A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4534, fl. 11v., e o n.º 4539, fl. 91. 



(16)  - 1719 (16) 

Miguel da Costa 
Lima (18) (1758 † 
(19)) 

Tesoureiro-mor (20) - 1723-1727, 1729-
1731 (20) 

O morador, Miguel 
da Costa 
Lima (17) (18) 

- 1745/6-1757/8 (20) (15)- PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 184.  
(16)– A casa estava vazia (A.H.M.P., 
Lançamento da décima da cidade, n.º 4540, 
fl. 74). 
(17)- A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4532, fl. 104v., ao n.º 4539, fl. 91, 
do n.º 4541, fl. 22v., ao n.º 4543, fl. 46v., e 
do n.º 4545, fl. 8v., ao n.º 4548, fl. 7. 
(18) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 911, fl. 
156, ao n.º 922, fl. 156. 
(19) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 132. 
(20) - A.H.M.P., Lançamento da Décima da 
Cidade, n.º 4541, fl. 22v., ao n.º 4543, fl. 
46v., e do n.º 4545, fl. 8v., ao n.º 4548, fl. 7. 

   D. Ana Casimira 
(21) (22)  - 1758/9-1770/1 (22) 

(21) – O Roteiro de Prazos do Cabido indica 
D. Ana Casimira como sendo a foreira que 
sucedeu ao tesoureiro-mor (A.D.P., Roteiro 
de Prazos do Cabido, n.º 5272, fl. 57). 
(22) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 923, fl. 
161, ao n.º 934, fl. 199v. 

Francisco Mateus 
Xavier de Carvalho 
(23) (1790 † (24)) 

Mestre-escola (23) - 1786 (23) O morador (25)  - 1773-1783 (25) 

(23) – Provavelmente habitou na casa 
(SANTOS, Paula Mesquita – Glama nos 
Clérigos. Evocação de um pintor quase 
ignorado no Porto. O Tripeiro. Porto, VII 
Série, ano XX, nº 6 (Junho de 2001), p. 179). 
(24) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 127. 
(25) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 935, fl. 
390, ao n.º 936, fl. 405v. 

Francisco de Freire 
(26)  - 1804 (26) José Nogueira (26) 

(27)  
Mestre-escola (26) 
(27) (1805 † (28)) 

- 1803 (27) 
- 1804 (26) 

(26) - A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 65v. 
(27) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 938, fl. 
445. 
(28) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 128. 

O Roteiro de Prazos do Cabido refere que desde D. Ana Casimira até ao mestre-escola Francisco Mateus Xavier de Carvalho a casa esteve subemprazada a: 

   Francisco Pereira 
Pinto (29)   (29) – Morador na Quinta do Barral, Lamego. 

A.D.P., Roteiro de Prazos do Cabido, n.º 



5272, fls. 60-60v. 

   Manuel da Cruz (30) Abade de S. Pedro 
de Miragaia (30)  (30) - A.D.P., Roteiro de Prazos do Cabido, 

n.º 5272, fl. 60v. 

   Senhorinha Tomásia 
(31)   (31) - A.D.P., Roteiro de Prazos do Cabido, 

n.º 5272, fl. 60v. 

   António José (32) Reverendo (32)  (32) - A.D.P., Roteiro de Prazos do Cabido, 
n.º 5272, fl. 60v. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 110 

C16 – Casa de Maria dos Reis 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

Luís da Silva 
(licenciado) (2)  - 1698 (2) 

(1) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 13v., ao n.º 1415, fl. 41v., 
do n.º 1417, fl. 56v., ao n.º 1420, fl. 49v., e 
do n.º 4529, fl. 98v., ao n.º 4536, fl. 12v.  
(2) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 13v. 

Luís Nogueira (3) Coadjutor da Sé (3) - 1701, 1709 1711 
(3) 

(3) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1415, fl. 41v., e do n.º 4530, fl. 
12v., ao n.º 4532, fl. 105. 

? (4)  - 1703 (4) 
(4) – A casa estava alugada (A.H.M.P., 
Lançamento da décima da cidade, n.º 1417, 
fl. 56v.). 

? Sacristão da Sé (5) - 1704-1705 (5) (5) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1418, fl. 35v., ao n.º 1419, fl. 47. 

? (6)  - 1706 (6) 
(6) – A casa estava alugada (A.H.M.P., 
Lançamento da décima da cidade, n.º 1420, 
fl. 49v.). 

José Lopes (7) Padre (7) - 1712-1715 (7) 

Maria dos Reis (1)  
- 1698-1701, 
17031706, 1708-
1715 (1) 

(7) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4533, fl. 125v., ao n.º 4536, fl. 
12v. 

Xavier Moreira (8) Abade (8) - 1716-1717, 1719 (8 

(8) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4537, fl. 11v., ao n.º 4538, fl. 13, e 
o n.º 4540, fl. 75. 
(9) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4537, fl. 11v., ao n.º 4539, fl. 91. Dionísio da Silva (9)  Cónego (9) - 1716-1718 (9) 

Luís da Costa 
Magalhães (1728 †) 
(11) 

Arcediago de 
Oliveira (10) 

- 1718, 1723-1727 
(10) 

(10) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4539, fl. 91, e do n.º 4541, fl. 22v., 
ao n.º 4543, fl. 46v. 
(11) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 150. 

? (13)  - 1729 (13) 
Herdeiros do foreiro 
anterior (12)  - 1729-1731 (12) (12) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 

cidade, n.º 4545, fl. 8v., ao n.º 4548, fl. 7. 



(13) – A casa estava alugada. A.H.M.P., 
Lançamento da décima da cidade, n.º 4545, 
fl. 8v. 

João Pereira (14)  Cónego (14) - 1730-1731 (14) (14) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4546, fl. 9v., ao n.º 4548, fl. 7. 

(15)  - 1804 (15) 
Herdeiros do 
licenciado José 
Pedro (15) 

 - 1804 (15) 
(15) – A casa estava fechada (A.H.M.P., 
Lançamento do três por cento, n.º 4612, fl. 
65v.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 111 

C17 – Casa dos Mota 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

António Leite (2) Cónego (2) - 1698 (2) 

(1) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 
157v., ao n.º 888, fl. 155v. 
(2) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 13v. 
(3) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 13v., ao n.º 1415, fl. 41v., 
do n.º 4529, fl. 96v., ao n.º 4531, fl. 47, o n.º 
4533, fl. 125v., e do n.º 4536, fl. 12v., ao n.º 
4542, fl. 76. 

N…(Uma mulher) 
(4)  - 1701 (4) (4) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 

cidade, n.º 1415, fl. 41v. 

Luísa da Mota (5)  - 1716-1718 (5) (5) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4537, fl. 11v., ao n.º 4539, fl. 91. 

Manuel Mendes 
Vieira (1) (3) 

Abade de S. Nicolau 
(1) (3) 

- 1690/1-1714/5 (1) 
- 1698-1701, 1708-
1710, 1712, 1715-
1726 (3) 

(6) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4542, fl. 76, ao n.º 4543, fl. 46v., e 
do n.º 4545, fl. 8v., ao n.º 4548, fl. 7. 

José Diogo dos 
Santos (6)  - 1726-1727, 1729-

1731 (6) 
Jerónimo (ou 
Henrique? (9)) da 
Mota Vieira (7)  

Padre (8) (9)  - 1724/5-1783(7) 
- 1729-1731 (9) 

(7) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 889, fl. 
157v., ao n.º 936, fl. 406. 
(8) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 927, fl. 
191v., ao n.º 936, fl. 406. 
(9) - A.D.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4545, fl. 8v., ao n.º 4548, fl. 7. 

   Bernardo da Mota 
Vieira (10) (11)  - 1769 (10) 

- 1803 (11) 

(10) – O Roteiro de Prazos do Cabido refere 
que neste ano a sua mãe, e seus irmãos, o 
dotaram com a casa (A.D.P., Roteiro de 
Prazos do Cabido, n.º 5272, fl. 64). 
(11) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 938, fl. 
445v. 

João Baptista de 
Araújo (12)  - 1804 (12) Jerónimo Vieira (12) Padre (12) - 1804 (12) (12) - A.H.M.P., Lançamento do três por 

cento, n.º 4612, fl. 65v. 
 



 
Quadro n.º 112 

C18 – Casa dos Baião I 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

   António Martins 
Raeiro (1) Beneficiado (1) - 1690/1-1703/4(1) (1) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 

158, ao n.º 877, fl. 156v. 

   Maria Martins (2)  - 1704/5-1713/4 (2) (2) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 878, fl. 
157, ao n.º 887, fl. 156. 

Manuel Baião (4) Capitão (5) - 1715-1718 (4) O morador (3)  - 1714/5 (3) 
- 1715-1718 (4) 

(3) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 888, fl. 
156. 
(4) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4536, fl. 12v., ao n.º 4539, fl. 91. 
(5) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 908, fl. 
157. 

   Herdeiros do foreiro 
anterior (5)  - 1719 (5) (5) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 

cidade, n.º 4540, fl. 75. 

Leonardo Duarte (7) 
(8) (1739 † (9)) Beneficiado (8) - 1723 (8) 

(6) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 889, fl. 
158, ao n.º 906, fl. 157. 
(7) – Habitou esta casa ou a CC20.  
(8) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4541, fl. 23. 
(9) - PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 209. 
(10) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4541, fl. 23, e do n.º 4546, fl. 9v., 
ao n.º 4548, fl. 7v. 

José da Silva (11) 
Pinto (12) Harpista (11) - 1726-1731 (11) 

Sebastiana Teresa 
Baião (6) (10)  

- 1724/5-1740/1 (6) 
- 1723, 1730-1731 
(10) 

(11) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4542, fl. 76v., ao n.º 4548, fl. 7v. 
(12) – Nos documentos seguintes é nomeado 
como José da Silva Pinto: A.H.M.P., 
Lançamento da décima da cidade, n.º 4544, 
fl. 76, ao n.º 4545, fl. 8v. 

   
Nicolau de Sousa 
Cruz e sua mulher 
(13) 

 - 1741/2-1756/7 (13) (13) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 907, fl. 
157, ao n.º 921, fl. 157. 

   Herdeiros do foreiro  - 1757/8-1765/6 (14) (14) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 922, fl. 



anterior (14) 157, ao n.º 931, fl. 191. 

   Maria Angélica de 
Sousa (15)  - 1766/7-1783 (15) (15) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 932, fl. 

206v., ao n.º 936, fl. 406v. 

Francisca Emiliciana 
de Santa Rita Vieira 
(16) 

 - 1804 (16) Irmandade dos 
clérigos (16) (17)  - 1803 (17) 

- 1804 (16) 

(16) - A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 65v. 
(17) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 938, fl. 
446. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro n.º 113 
C19-Casa dos Baião II 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

Manuel Baião (1)  - 1690/1-1693/4(1) O morador (1)  - 1690-1-1693/4(1) (1) A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 869, fl. 
158, ao n.º 871, fl. 156. 

Manuel Baião (2) (3) 
da Silva (4) Capitão (5) - 1695/6-1714/5 (2) 

- 1698-1718 (3) O morador (2) (3)  - 1695/6-1714/5 (2) 
-1698-1718 (3) 

(2) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 872, fl. 
156, ao n.º 888, fl. 156. 
(3) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 13v., ao n.º 4539, fl. 91. 
(4) – No livro da décima de 1702, é 
mencionado também com o apelido Silva: 
A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade 
n.º 1416, fl. 287v. 
(5) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 13v., ao n.º 1417, fl. 56v., 
e do n.º 1420, fl. 49v., ao n.º 4530, fl. 12v. 

   Herdeiros do foreiro 
anterior (6)  - 1719 (6) (6) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 

cidade, n.º 4540, fl. 75. 

Luís Coelho (7) Notário apostólico 
(7) - 1723 (7) 

(7) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4541, fl. 23. 
(8) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 889, fl. 
158, ao n.º 906, fl. 157. 
(9) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4541, fl. 23, o n.º 4544, fl. 76, e do 
n.º 4546, fl. 9v., ao n.º 4548, fls. 7-7v. 

Sebastiana Teresa 
Baião (8) (9)  

- 1724/5-1740/1(8) 
- 1723, 1728, 1730-
1731 (9) 

(10) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4542, fl. 76v., ao n.º 4543, fl. 46v., 
e do n.º 4546, fl. 9v., ao n.º 4548, fl. 7v. 
(11) – A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4546, fl. 9v., ao n.º 4548, fl. 7v. 
(12) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4541, fl. 23. 
(13) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4542, fl. 76v., ao n.º 4544, fl. 76, e 
do n.º 4546, fl. 9v., ao n.º 4548, fl. 7v. 

Nicolau de Sousa 
(10) da Cruz (11) 

Distribuidor do 
eclesiástico (12) 

- 1726-1728, 1730-
1731 (13) 

O morador (14) e sua  - 1741/2-1756/7 (14) (14) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 907, fl. 



mulher (15) (16) 157, ao n.º 921, fl. 157. 
(15) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 907. 

   Herdeiros do foreiro 
anterior (16)  - 1757/8-1765/6 (16) (16) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 922, fl. 

157, ao n.º 931, fl. 191. 

   Maria Angélica de 
Sousa (17)  - 1766/7-1783 (17) (17) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 932, fl. 

207, ao n.º 936, fl. 407. 

José António de 
Oliveira (18)  - 1804 (18) Irmandade dos 

clérigos (18) (19)  - 1803 (19) 
- 1804 (18) 

(18) - A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 65. 
(19) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 938, fl. 
446v. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro n.º 114 

C20 – Casa dos Baião III 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

(1) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 
158, ao n.º 888, fl. 156. 
(2) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 869, fl. 
158. 
(3) – A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 908, fl. 
157. 

Francisco Guedes (4)  - 1713 (4) 

(4) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4534, fl. 11v. 

D. Maria Rosa 
(Viúva do morador 
anterior) (5) 

 - 1714-1715 (5) (5) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4535, fl. 13, ao n.º 4536, fl. 12v. 

Manuel Baião (6) da 
Silva (7) Capitão (8) - 1716-1718 (6) 

O morador, Manuel 
Baião (1) 

Rabeca da Sé (?) (2), 
capitão (3) - 1690/1-1714/5 (1) 

(6) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4537, fl. 11v., ao n.º 4539, fl. 91.  
(7) – No livro da décima de 1702, é 
mencionado também com o apelido Silva. 
A.H.M.P., Lançamento da décima da cidade, 
n.º 1416, fl. 287v.  
(8) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 13v., ao n.º 1417, fl. 56v., 
e do n.º 1420, fl. 49v., ao n.º 4530, fl. 12v. 

   Herdeiros do foreiro 
anterior (9)  - 1719 (9) (9) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 

cidade, n.º 4540, fl. 75v. 

Nicolau de Sousa 
(12) (13) 

Distribuidor do 
eclesiástico (12) - 1723 (12) 

(10) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 889, fl. 
158, ao n.º 906, fl. 157. 
(11) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4541, fl. 23, o n.º 4544, fl. 76, e do 
n.º 4546, fl. 9v., ao n.º 4548, fl. 7v. 
(12) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4541, fl. 23. 
(13) – Habitou esta casa e a C19. 

Leonardo Duarte 
(14) (1739 † (15)) Beneficiado (14) - 1726-1731 (14) 

Sebastiana Teresa 
Baião (10) (11)  

- 1724/5-1740/1 (10) 
- 1723, 1728, 1730-
1731 (11) 

(14) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4542, fl. 76v., ao n.º 4548, fl. 7v.  



(15) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 209. 

   

Nicolau de Sousa 
Cruz (morador) (16) 
e sua mulher (17) 
(18) 

 - 1741/2-1756/7 (16) 

(16) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 907, fl. 
157, ao n.º 921, fl. 157. 
(17) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 907, fl. 
157. 
(18) – Nicolau de Sousa Cruz já tinha sido 
referido como morador pelos Livros da 
Décima. 

   Herdeiros do foreiro 
anterior (19)  - 1757/8-1765/6 (19) (19) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 922, fl. 

157, ao n.º 931, fl. 191. 

   Maria Angélica de 
Sousa (20)  - 1766/7-1783 (20) (20) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 932, fl. 

207, ao n.º 936, fl. 407v. 

António Teixeira 
(21) Tavares de 
Vasconcelos (1840 
†) (23) 

Cónego (21) - 1804 (21) Irmandade dos 
clérigos (21) (22)  - 1803 (22) 

- 1804 (21) 

(21) - A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 65. 
(22) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 938, fl. 
447. 
(23) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 176. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro n.º 115 
C21 – Casa do cónego António Mourão 

Moradores e Foreiros 
Moradores Foreiros 

Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

António Mourão 
(1701 † (2)) (1) (3) 
(4) 

Cónego (1) (3) - 1690/1-1709/0 (1) 
- 1698-1701 (3) O morador (1) (3)  - 1690/1-1709/0(1) 

- 1698-1701 (3) 

(1) - A.D.P., Livros da Fazenda, n.º 869, fl. 
158, ao n.º 883, fl. 156. 
(2) – PINTO, Cónego António Ferreira – Ob. 
cit., p. 174. 
(3) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 13, ao n.º 1415, fl. 21. 
(4) – Tendo falecido em 1701, não seria 
foreiro até 1709/0, como indicam os Livros 
da Fazenda. Certamente desde essa data a 
casa já pertencia a seu sobrinho o cónego 
António Mourão.  

António Mourão (5) 
(6) Cónego (5) (6) - 1710/1-1714/5 (5) - 

- 1708-1712 (6) O morador (5) (6)  - 1710/1-1714/5 (5) 
- 1708-1712 (6) 

(5) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 884, fl. 
156, ao n.º 888, fl. 156. 
(6) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4529, fl. 97, ao n.º 4533, fl. 126. 

Maria Figueira (7)  - 1713-1715 (7) 

(7) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4534, fl. 11v., ao n.º 4536, fl. 12v. 
(8) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º4534, fl. 11v., ao n.º 4540, fl. 75v. 

José Lopes (9) Padre (9) - 1716-1719 (9) 

A moradora (8)  - 1713-1719 (8) 

(9) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º4537, fl. 11v., ao n.º 4540, fl. 75v. 

C21 – Casa do vigário geral Bernardo de Azevedo e Carvalho 
Moradores e Foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

Dr. Bernardo de 
Azevedo e Carvalho 
(10) (11) (1729 † 
(12)) 

Cónego e vigário 
geral (10) (11) 

- 1723-1727, 1729 
(11) O morador (10)  

- 1724/5-1729/0 (10) 
- 1723-1727, 1729 
(11) 

(10) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 889, fl. 
158, ao n.º 895, fl. 158. 
(11) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º4541, fl. 23, ao n.º 4543, fl. 47, e o 
n.º 4545, fl. 8v. 
(12) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 179. 



   Manuel Vieira de 
Azevedo (13) (14)  - 1730/1-1736/7 (14) 

(15) 

(13) – Roteiro de Prazos do Cabido, n.º 5272, 
fls. 78. 
(14) – Os livros da fazenda mencionam como 
sucessores os herdeiros do foreiro anterior: 
A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 896, fl. 158, ao 
n.º 907, fl. 157). 
(15) - O Roteiro de Prazos do Cabido refere 
que este foreiro doou a casa ao foreiro 
seguinte em 1737: A.D.P., Roteiro de Prazos 
do Cabido, fls. 78-78v. 

João de Azevedo 
(16) e Carvalho (17) 
(1776 † (18)) 

Cónego (16)  - 1758/9-1773 (16)  O morador (20)   - 1736/7-1741/2 (19) 
- 1742/3-1773 (20) 

(16) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 923, fl. 
162, ao n.º 935, fl. 391v. 
(17) - A partir de 1766/7 é apelidado, pelos 
livros da fazenda, de João de Azevedo e 
Carvalho: A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 932, 
fl. 207v., ao n.º 935, fl. 391v. 
(18) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 194.   
(19) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 902, fl. 
158, ao n.º 907, fl. 157. Estes documentos 
indicam como foreiros os herdeiros do 
cónego Bernardo de Azevedo e Carvalho, no 
entanto a casa pertencia ao cónego João de 
Azevedo e Carvalho desde 1737 (A.D.P., 
Roteiro de Prazos do Cabido, fls. 78-78v.). 
(20) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 908, fl. 
157, ao n.º 935, fl. 391v. 

Rodrigo Mendes de 
Vasconcelos (21) 
(1801 † (22)) 

Cónego (21) - 1783 (21) D. Mariana Angélica 
de Azevedo (21)  - 1783 (21) 

(21) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 936, fl. 
408. 
(22) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 229. 

D. Maria Leonor de 
Vasconcelos e irmãs 
(24) 

 - 1803 (24) 
Dr. António Carneiro 
Giraldes de 
Vasconcelos (24) 

 - 1801 (23) 
- 1803 (24) 

(23) – Foreiro desde este ano (A.D.P., 
Roteiro de Prazos do Cabido, fls. 79). 
(24) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 938, fl. 
447v. 

   

Herdeiros do cónego 
António Rodrigues 
Mendes (morador) 
(25)  

 - 1804 (25) 

(25) – A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 65. Certamente o 
documento referia-se ao cónego Rodrigo 
Mendes de Vasconcelos.  



 
Quadro n.º 116 

C22 – Casa do cónego Domingos Gonçalves Prada 
Moradores e foreiros 

Moradores Foreiros 
Nomes Ocupações Datas Nomes Ocupações Datas Fontes/Notas 

Domingos 
Gonçalves Prada (1) Cónego (1) - 1698-1701, 1708-

1709 (1) O morador (1)  - 1698-1701, 1708-
1709 (1) 

(1) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 1414, fl. 3, ao n.º 1415, fl. 41, e do 
n.º 4529, fl. 97, ao n.º 4530, fl. 12v. 

Sebastião de Prada 
(2) Lobo (3) (1754 † 
(4)) 

Cónego (2) - 1710-1713, 1715-
1727, 1729-1731 (2) O morador (2)  - 1710-1713, 1715-

1727, 1729-1731 (2) 

(2) - A.H.M.P., Lançamento da décima da 
cidade, n.º 4531, fl. 47, ao n.º 4534, fl. 11v., 
do n.º 4536, fl. 12v., ao n.º 4543, fl. 46v., e 
do n.º 4545, fl. 8v., ao n.º 4548, fl. 7v. 
(3) – Por vezes também é nomeado com o 
apelido Lobo (A.H.M.P., Lançamento da 
décima da cidade, n.º 4536, fl. 12v., o n.º 
4542, fl. 76v., e do n.º 4545, fl. 8v., ao n.º 
4548, fl. 7v.). 
(4) - PINTO, Cónego António Ferreira –Ob. 
cit., p. 231. 

João Nepomuceno de 
Sousa Henriques (5) 

Tesoureiro-mor de 
Cedofeita (5) - 1759 (5) O morador (5)  - 1759 (5) (5) – A.D.P., Cartório da Mitra, n.º 5382, fl. 

181v. 

Maria Angélica de 
Sousa (7)  - 1763 (7) A moradora (6)  - 1766/7-1783 (6) 

(6) - A.D.P., Livro da Fazenda, n.º 932, fl. 
207v., ao n.º 936, fl. 408v. 
(7) – A.D.P., Cartório da Mitra, n.º 5382, fl. 
180v. 

António de Santa 
Rita e Sousa (8) (9) 
Henriques (10) 

Padre (8) - 1774 (9) O morador (9)  - 1774 (9) 
- 1787 (10) 

(8) – A. D. P., Cartório da Mitra, n.º 5419, fl. 
17. 
(9) – A.D.P., Vedorias, n.º 504, fl. 34. 
(10) – Neste ano vendeu a casa. No 
documento da referida venda o padre é 
mencionado também com o apelido 
Henriques. FERREIRA-ALVES, Joaquim 
Jaime B. – Ob. cit., p. 46. 

José Joaquim de 
Sousa (13)  - 1804 (13) 

(13) (14)  - 1804 (13) 
José Monteiro (13)  - 1804 (13) 

José Nogueira da 
Silva Sequeira (10) 
(1805 † (12)) 

Mestre-escola (12) - 1787 (11) 
- 1804 (13) 

(11) – Comprou a casa neste ano (A. D. P., 
Cartório da Mitra, n.º 5419, fl. 17). 
(12) - PINTO, Cónego António Ferreira – 
Ob. cit., p. 128. 



Maria Joaquina (13)  - 1804 (13) 

Pedro Leite de Mello 
(13)  - 1804 (13) 

(13) - A.H.M.P., Lançamento do três por 
cento, n.º 4612, fl. 64v. 
(14) – Parte da casa estava fechada 
(A.H.M.P., Lançamento do três por cento, n.º 
4612, fl. 64v.). 

   
D. Maria Brígida 
Fortunata Nogueira 
de Miranda (15) 

 - 1805 (15) 

(15) – Sendo herdeira do mestre-escola, 
possivelmente tornou-se foreira no ano do 
falecimento deste. Morava em Azeitão 
(A.D.P., Roteiro de Prazos do Cabido, fls. 
81v-82). 

 
 



  

Quadro n.º 117 
C1 – Casa de Simão da Costa 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1679, Abril, 5 

Vedoria da casa quando Simão da Costa era foreiro: «…Tem estas casas que 
são de hum só sobrado, e de comprido 9 varas e meya e de largo 7 varas e 
meya na qual medição ha huma sala forrada com sua janela rasgada para a rua 
e huma camera também forrada e huma cozinha que tem seu rocio para o sul 
com sua latada em que vai metida a ditta largura das 7 varas e meya. Item no 
portal tem estas casas de comprido duas varas e meya, e de largo 2 varas e 
hum palmo; e toda esta mediçao he no vão livres as paredes. Partem do 
nacente com a rua em frente das casas do Bomjardim e do poente com as 
casas do conego Domingos Carvalho de Azevedo e do sul com o quintal das 
casas que são de Manoel de Souza Ramos abbade de São João de Ver, e todas 
as confrontações acima sao propriedade e foreiras ao Cabido…» 

A.D.P., Vedorias, n.º 
504, fl. 27 

1690/91 Casa e quintal; Abaixo da escrita acima» (a casa seguinte) 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
157v. 

Cerca de 1732 «cazas pequenas» 

A.D.P., Livro 
intitulado tombo das 
casas …, n.º 458, fl. 
20v.. 

C2 – Casa do cónego Domingos de Carvalho e Azevedo 
Documentos 

Data Descrição/Localização Documento 

1678, Setembro, 23 

Simão da Costa e mulher vendem a propriedade ao cónego Domingos 
Carvalho e Azevedo: «…duas moradas de cazas com seu quintal que estão 
citas de tras da See que tem duas logeas e partem da banda de sima com cazas 
e quintal do reverendo vigario geral e por detras com o adro da See antiguo, e 
pella banda de baixo com huas cazas que ficarão do mesmo defuncto…» 

A.D.P., Po-02º, CX 
36, I/8/4, n.º de Ordem 
138, fl. 64. 

1690/91 Casa e quintal,  
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
157v. 

Cerca de 1732 «cazas grandes» 

A.D.P., Livro 
intitulado tombo das 
casas …, n.º 458, fl. 
19v. 

C3 – Casa do cónego João de Sousa da Silva 
Documentos 

Data Descrição/Localização Documento 

1690/91 Casa, quintal e outra casa que é um pardieiro. 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
154v. 

1732, Dezembro, 12 

Venda da casa do Dom Prior de Cedofeita ao Dr. Domingos Barbosa: 
«…cazas sobradadas com seu quintal citas na dita Rua de de digo na Rua de 
Detrás da Séé da dita cidade do Porto, que partem do nacente com a dita rua e 
do poente, com o muro da Séé, e quintal das cazas delle reverendo Domingos 
Barbosa, e de norte com cazas de Agostinho Aurelio de Morais Alãm, e 
claustro piqueno da Séé, e do sul com o dito quintal do mesmo reverendo 
Domingos Barbosa…» 

A.D.P., Po-09º, 3ª 
série, n.º 31, fls. 7v. 

C3 – Casa do Dr. Domingos Barbosa 
Documentos 

Data Descrição/Localização Documento 

1734/35 Casa e outra que foi pardieiro, junto à Sé da parte nascente 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 900, fl. 
154v. 

1746, Agosto, 29 «…casas […] que são nobres […] tem seu pateo, com dois quintais» 

FERREIRA, J. A. 
Pinto – A Casa do 
Doutor Domingos 
Barbosa Cónego 
Magistral da Sé (um 
solar setecentista da 
cidade do Porto). Sep. 
do Boletim Cultural. 
Porto: Câmara 
Municipal do Porto. 



Vol. XXVIII, Fasc. 1-
2 (1965), p. 18.  

XVIII (segunda metade) «grande propriedade com hum bom pateo, e quintal» 
A.D.P., Roteiro de 
prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 118 
C4 – Casa dos Magalhães I 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1678, Janeiro, 14 

Vedoria à casa quando D. Mariana da Silva Carneiro era foreira: «…Tem estas 
casas em comprimento des varas e de largo 3 varas e meya e no andar do 
portal tem huma logea com seu portal e no cimo huma sala, cozinha e camera e 
são de telha vam e são de parede de ambas as partes e no frontal tambem the o 
sobrado. E da hi para cima são de tijolo. E tem sua serventia para a Rua do 
Redemoinho com quem partem para o nacente e das mais partes com casas ou 
pardieiros pertenças do Reverendissimo Cabido…» 

A.D.P., Vedorias, n.º 
504, fl. 26 

1690/91 Casa pardieiro; junto à casa anterior 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
154v. 

1724/5 Casa; junto à casa anteior 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 889, fl. 
154v. 

1800, Janeiro, 3 «cocheira de Gaspar Cardozo Carvalho Fonseca» A.D.P., Po-01º, 4ª 
série, n.º 504, fls. 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 119 
C5 – Casa dos Alão de Morais 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1679 A casa estava arruinada. 
A.D.P., Roteiro de 
prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 19v. 

1690/91 Casa; detrás da capela-mor da Sé 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
155. 

1714 «sam velhas» 

A.H.M.P., 
Lançamento da 
décima da cidade, n.º 
4535, fl. 12v. 

1762/63 «cazas grandes»; detrás da capela-mor da Sé 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 928, fl. 
188. 

1800, Janeiro, 3 

Venda da casa de Agostinho Alão de Morais a José Barbosa de Madureira: 
«…morada de cazas sobradadas e antigas citas na Rua de Trás da Sé desta 
cidade que antigamente se chamava Rua do Redemunho que confrontão do 
nascente com a rua publica, do poente com a capela mor da Santa Sé Catedral 
do norte com cazas de Rodrigo de Souza da Silva Alcoforado, e do sul com a 
cocheira de Gaspar Cardozo Carvalho Fonseca […Fl. 2…] morada de cazas se 
acha muito velha e arruinada tanto de paredes como de madeira e telhados de 
forma que nella se não pode morar pelo perigo que ameaça, motivo por que 
necessitão de se fazerem e reedificarem de novo…» 

A.D.P., Po-01º, 4ª 
série, n.º 504, fls. 1v.-
2 

1833 Casa de terceira categoria. 

A.H.M.P., 
Recenseamento do 
bairro de Santa 
Catarina, n.º 2037, fl. 
138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 120 
C6 – Casa dos Távora de Noronha Leme Cernache 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1690/91 Casa que foi pardieiro; detrás da capela-mor 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
155. 

XVIII (segunda metade) «Casas ao redor da Sé, e por detraz da capella mor» 
A.D.P., Roteiro de 
prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 23. 

1877, Setembro, 13 Pedido de licenciamento para a construção de uma nova casa. 
A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXVI, fl. 
200. 

1877, Setembro, 20 Aprovação do projecto. 
A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXVI, fl. 
201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 121 
C7 – Casa dos Alcoforado I 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

XVI (segunda metade) O lote ficava adjacente ao da casa anterior. 
A.D.P., Livro 
intitulado tombo das 
casas …, n.º 458, p. 7. 

1690/91 Pardieiro; detrás da capela-mor da Sé; defronte da casa onde vivia o foreiro (a 
Casa dos Alcoforado II) 

A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
155v. 

1758/59 Casa; Pardieiro; detrás da capela-mor da Sé; defronte da casa onde vivia o 
foreiro (a Casa dos Alcoforado II) 

A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 923, fl. 
923. 

1877, Setembro, 13 Pedido de licenciamento para a construção de uma nova casa. 
A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXVI, fl. 
200. 

1877, Setembro, 20 Aprovação do projecto. 
A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXVI, fl. 
201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 122 
C8 – Casa Colunas 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1565, Janeiro, 22 

Vedoria da casa do cónego Bento Leite: «…casas do senhor Bemto Leite 
coniguo desta See do Porto as quaees estão sobre o chafariz da See que elle fez 
todas de novo […]Item estas casas pola fromtaria do chafariz nove varas em 
vão a quall casa esta armada sobre columnas de pedra que estão da parte da 
rua e tem no compridom que vai ter na rua do Redemoinho [Fl.221] quimze 
varas / e vão as ditas casas em volta escomça e demtro nestas casas comtra o 
Redemoynho tem un [sic] esta hum pateo descuberto e neste comprimento e 
largura tem as casas seguimtes / tem huma escada de pedra de fora das ditas 
casas que tem de compridoprido [sic] oyto varas e de larguo oito palmos e 
loguo tem huma sala forrada e ladrilhada e huma amticamara e huma camara 
tudo forrado e ladrilhada e outra camara tãobem forrada e não ladrilhada e 
outra casa que serve de cozinha com outra casa peguada com ella que serve de 
despemsa que tem janelas para o Redemoinho e tudo no amdar de baixo Item 
huma casa sobradada sobre a cozinha e despemsa com huma varamda que vem 
sobre o pateo e outra camara com janellas para a Rua do Redemuinho / e tem 
tambem por baixo nas logeas as casas segimtes // Item huma casa que serve de 
çeleiro e huma açoteia ladrilhada com huma janela pro chafariz e tem huma 
estrebaria e de baixo da despemsa hua casa que serve de mocos que esta 
sobradada e todas estas casas feitas de novo..» 

A.D.P., Livro de 
prazos, nº 5143, fls. 
220v.-221  

XVI (segunda metade) «Casas ao redor da Sé […] casas sobre o chafariz que tem os frontaes de 
esquadria sobre colunas de pedra…» 

A.D.P., Livro 
intitulado tombo das 
casas …, n.º 458, p. 8. 

1690/91 Casa sobre colunas; junto ao chafariz da Sé 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
155v. 

XVIII (segunda 
metade) 

«Casas junto a Cappella de Sam Gregório e ao Chafariz da Sé e estão sobre 
colunas de pedra» 

A.D.P., Roteiro de 
prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 23. 

1803 
«Cazas que estiveram sobre collunas junto a onde esteve a Capella de Sam 

Gregório» 
A.D.P., n.º 938, fls. 1 
e 400v. 

1817, Julho 12 

Vedoria da casa quando era foreiro o padre Manuel José da Cruz Azevedo 
«…E logo vendo, e examinando os ditos louvados a referida propriedade e 
suas pertenças acháraõ, que a mesma se compoem de boas sallas, e diversos 
quartos communicados com independencia com huma boa capella, que 
confina pelo nascente com a Rua de Traz da Sé, de baixo da qual tem huma 
cozinha, lojas, e differentes commodos com seu escriptorio nos baixos…» 

A.H.M.P., Vistorias e 
Obras Públicas n.º 
2298-98, fl. 36. 

1817, Setembro, 13 

Demolição de parte da casa: «…as sobreditas cazas do padre Manuel Jose da 
Crus que se achão demulidas na parede devizoria com as cazas do 
Illustrissimo Bernardo de Melo, e que por iso descrubião o estado ruinozo em 
que se achavão e devião ser logo demolidas em toda aquela parte que incluía o 
alinhamento do mapa que foi aprobado para o alargamento da rua, sendo 
igualmente nescesario sigurarse o restante que fica desta caza velha por cauza 
do seu desaprumo e má construção, e que a referida demolição não admetia a 
menor demora pelo perigo que amiasava…» 

A.H.M.P., Vistorias e 
Obras Públicas n.º 
2298-98, fl. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 123 
C9.1 – Casa de José Leitão 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

XVI (segunda 
metade) 

O lote ficava próximo do «chafariz da parte direita quando se vai delle pera a Porta da 
Bendoma» 

A.D.P., Livro 
intitulado tombo 
das casas …, n.º 
458, p. 9. 

1693, Junho, 25 

Venda da casa de José Leitão ao deão João Freire Antão: «…huma morada de cazas 
sobradadas de dois sobrados com sua logia sitas defronte do aljube desta mesma cidade 
que partem de huma banda com cazas que forão do reverendo Antonio do Couto 
[Fl.102] abbade que foi da Santa See desta mesma cidade hoje são delle muito 
reverendo deão e da banda de baixo com a Torre das Fitiseiras e da banda de sima com 
a Rua de Redemuinhos e terreiro do chafaris da See…» 

A.M.P., H. B.co 9º 
n.º 31, fls. 101v.-
102. 

1698, Abril, 14 

Auto de vedoria da casa sendo foreiro José Leitão: «Prazo de humas cazas sitas junto ao 
Arco de Nossa Senhora de Bendoma defronte do aljube e do chafariz da Seê […Fl. 
147v…] Tem as cazas que estão junto a Bendoma com as mais confrontações dous 
sobrados e no de baixo huma sô caza ou salla e no de sima tem huma camara e huma 
cozinha que ambas de comprido seis varas e meya e de largo trez hum corredor que vai 
ter ao sino de Nossa Senhora da Bandoma que a mayor parte delle e cuberto por sima 
tem de comprido oito varas e de largo huma e em sima deste cuberto esta huma cazinha 
que serve de lenha de baixo dos sobrados huma logea com a mesma medição que lhe 
pode pertençer duas portas huma na dita logea junto ao arco e ao pe da torre do aljube e 
a outra porta na Rua de Redemunhos a qual he a principal serventia das cazas parte do 
nasente com cazas de Antonio do Coutto abbade que foi desta dita Seê em que hoje vive 
[Fl. 148] Luis Domingos Pinto brazilleiro e do norte com a Capella da Senhora da 
Bendoma e viella que vai pera Santa Clara e do poente com a rua e Chafariz da Seê» 

A.D.P., Livro de 
prazos, nº 5182, fls. 
146-148 

1690/91 Casa; junto ao chafariz da Sé e à torre do Aljube 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
155v. 

C9.2 – Casa do abade António do Couto 
Documentos 

Data Descrição/Localização Documento 

1693, Maio, 18 

Contrato de permuta entre esta casa do abade António do Couto e uma do deão João 
Freire Antão: «…partem com a Rua do Aljube e por de tras com cazas delle muito 
reverendo deão e pera o nasente [Fl.52] e sul com a dita Rua de Redemuinhos, e pella 
parte de tras partem com as cazas delle dito reverendo deão que forão de Jozeph Leitão 
de Magalhães…» 

A.M.P., H. B.co 9º 
n.º 31, fls. 51v.-52. 

1693, Junho, 25 
Documento da venda da casa anterior: confrontava de «…huma banda com cazas que 
forão do reverendo Antonio do Couto [Fl.102] abbade que foi da Santa See desta 
mesma cidade hoje são delle muito reverendo deão …» 

A.M.P., H. B.co 9º 
n.º 31, fls. 101v.-
102. 

C9.3 – Casa do licenciado Diogo de Castro Pinto 
Documentos 

Data Descrição/Localização Documento 

1670, Março, 8 

Vedoria da casa quando era foreiro o licenciado Diogo de Castro Pinto: situavam-se 
«…na Rua do Redemunho desta [Fl. 198v.] cidade que pella parte de diante 
confrontavão com a mesma rua e pella detraz com a viella que vai pera Santa Clara, e 
das outras bandas com cazas do mesmo Colegio […Fl. 199v…] tem a logea de 
comprido o portal trinta a seis palmos, e de largo dezoito mais o sobrado da sala ate ao 
muro velho quarenta e sete palmos [Fl. 200] de comprido e vinte a tres de largo, mais 
neste andar sobre o muro velho huma varanda que tem quinze palmos de largo e oito de 
comprido, mais sua cozinha sobre a camara que he de outro sobrado que tem dezoito 
palmos de largo e quinze de comprido…» 

A.M.P., H. B.co 9º 
n.º 31, fls. 198-
200.. 

C9.4 – Casa do deão João Freire Antão I 
Documentos 

Data Descrição/Localização Documento 

1698, Agosto, 20 

Auto de vedoria da casa quando o deão era foreiro: «…comesando a medicão das ditas 
cazas pella parte do nasente tem de largo coatro varas e hum palmo e pella parte do 
poente tem as mesmas coatro varas e hum palmo e pella parte do sul tem de comprido 
onze varas e meya e pella parte do norte tem as mesmas onze varas e meya partem da 
banda do nasente com a viella que vay pera Santa Clara e do poente com a rua publica 
chamada dos Conegos e antigamente de Redemunhos, e do sul partem com cazas que 
pesuhe o mesmo reverendo deão as quoais são foreiras ao Cabido da Seé do Porto e do 
norte com outras cazas do mesmo Cabido digo que são do mesmo Collegio e elle [Fl.4] 
reverendo deão pesuhe…» 

A.M.P., H. B.co 9º 
n.º 31, fl. 3v.. 



C9.5 – Casa do deão João Freire Antão II 
Documentos 

Data Descrição/Localização Documento 

1549, Outubro, 
11 

Dimensões e confrontações do lote: «…tem de comprido ao longo da Rua do 
Redemoinho [160v.] des varas, e de largo da banda do chafaris doze e por detrás vinte e 
seis varas, e da outra banda de largo quinze varas parte do Vendaval com cazas do 
Cabbido que trás o arcipreste e por detrás com viella que vay para a Ribeyra, e muro 
velho, e da banda do mar com cazas do Mosteyro da Bandoma…» 

A.D.P., Livro de 
Prazos, nº 522, fl. 
160v. 

1690/91 Confrontava com a Casa dos Alcoforado II 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
156. 

C9 – Casa de Vandoma 
Documentos 

Data Descrição/Localização Documento 

1691, Agosto, 27 

Contrato para a construção da casa: «Primeiramente as paredes destas cazas terão de 
grosso de coatro palmos athe o andar das janellas rasgadas e dos sobrados, das dittas 
janellas athe o intabolamento terão tres palmos de grosso, estas paredes de coatro 
palmos athe as janellas rasgadas terão de alto vinte e sinquo palmos inda que a traça não 
mostra mais que vinte e dois mas como o Reverendo Deão quer que a porta principal 
tenha sua empena na forma das janellas he força que levante mais este andar dois 
palmos […] o arco que fiqua para a rua = a porta principal levara sua empena na forma 
das janellas terá de lume nove palmos de largo e de alto dezasseis as duas portas 
piquenas terão de lume seis palmos de largo e de alto onze na forma da traça e não 
podia ser de mais altos por respeito dos baixos das cazas que fiquão; as ombreiras da 
porta principal terão de largo pella parte de fora hum palmo e coatro dedos como mostra 
a traça = as janellas que hão de ser rasgadas terão de lume seis palmos de largo e de alto 
doze e meio por respeito das çacadas que comem muita altura […] cada huma destas 
janellas assim pollo pateo como por fora e as que servirem de portas, que hão de ser 
duas aonde vai a escada hão de ser da mesma forma com suas empenas = de baizo 
destas janellas da rua excetto na do meio averão humas janellas em que asentarão as 
alquitraves das sacadas sobre as padieiras […] estas janellas e portas e janellas piquenas 
terão as ombreiras e soleiras inteiras […] = o arco […] terá de pés direitos doze palmos 
e meio […] terá dois capiteis doricos e suas vazes toscanas = sobre o arco irão duas 
janellas […] e huas mais que há de servir de porta a entrada para a caza da torre, e para 
a caza que fiqua para Santa Clara […] as duas portas que se hão de fazer no frontispicio 
huma para a escada do Aljube outra da parte do dito Arcediago da Regoa…» 

FERREIRA-
ALVES, Joaquim 
Jaime B. – A Casa 
Nobre no Porto nos 
Séculos XVII e 
XVIII. Introdução 
ao seu Estudo. In 
Poligrafia. ISSN 
0872-4490. N.º 4 
(1995), p. 32-33.  
 

1691, 
Novembro, 4 

Contrato para a obra de carpintaria: Primeiramente se fara para a parte de Santa Clara na 
primeira caza que ha de ser escritorio os forros de castalho oitavados repartidos com 
seus paineis, e com seus rompantes de meio redondo, e seus florois e pinhas que forem 
necesarias, e se farão na mesma caza duas janellas rasgadas de cruzetta com suas 
almofadsas e nesta caza se fará mais huma portta de almofadas sobreposttas, esta 
mesma caza tem sua antecaza na qual se fará o forro della da mesma sortte que o da 
caza, e terá suas janellas do mesmo feittio das da caza nesta mesma caza se farâ huma 
porta que he a da serventia da escada […]; caza e antecaza que fiqua por baixo; esta 
caza serâ forrada de castanho repartida com seus rompantes de meio redondo e com 
seus paineis […] esta caza levarâ duas janellas de peitoril […] esta tera sua antecaza e 
será forrada da mesma sorte que a ditta caza […] e por baixo destta se farão as janellas 
da cozinha […] e se farão as porttas da dispença e chiminé tudo de bom castanho […] e 
se fará a portta que há de sair para a viella de Santa Clara […] esta cozinha terâ a sua 
antecaza em que se hâ de fazer huma janella de peitoril do feitio das da ditta cozinha e 
nestta antecaza se há de fazer uma portta para o pateo […]; Caza principal que he a 
grande que tem sincoenta e tantos palmos de comprido e vinte e tantos de largo, esta 
caza grande se abaixara o sobrado e se meterão algumas traves que foerm nesesarias 
[…], e nestta mesma caza se farâ hum forro oitavado e os rompantes delle e guarniçois 
será feitas como as do forro das cazas de Ventura Rodrigues e a repartição do dito forro 
serâ feito como as da igreja de São Bento das Freiras com sua cornija […] e os coatro 
cantos levarão hum florão em cada canto com suas pinhas […] e nas cruzetas dos 
rompantes levarão hum florão em cada canto com suas pinhas […] e nas cruzetas dos 
rompantes levarão suas rozas; declaro que os paineis desta caza grande serão lizos […] 
para se poderem dourar ou pintar […] e nestta caza se farão duas porttas huma que hâ 
de sair da antecaza e outra que ha de entrar pera a caza que estâ para a parte de Santa 
Clara […] e se farâ outra porta para a caza do arco e se farâo tres janellas rasgadas duas 
para a parte da rua, e huma para o pateo e huma janella de peitoril para a parte do 
Arcediago da Regoa […] e nesta caza grande fiqua huma caza aonde estava o oratorio 
[…] nesta caza do oratorio se hão de fazer duas janellas de peitoril […] caza que fiqua 
sobre a portta principal; nesta caza se desfarâ o sobrado que hoje estâ feito e se porâ ao 
livel da caza grande […] e terá esta caza de sima do arco tres janellas rasgadas duas 
para a rua e huma para o pateo…» 

FERREIRA-
ALVES, Joaquim 
Jaime B. – A Casa 
Nobre no Porto nos 
Séculos XVII e 
XVIII. Introdução 
ao seu Estudo. In 
Poligrafia. ISSN 
0872-4490. N.º 4 
(1995), p. 33-34. 

1695, Dezembro, 
13 

Acordo entre o deão João Freire Antão e o licenciado José Mendes Portugal: «…nas 
ditas cazas para a Rua dos Cónigos não podia fazer nem abrir janelas desde a pardieira e 
vão da primeira janella athe o fim da parede do patio delle outorgante e que he esa 
parede no sobrado de sima, porque no de baixo podia elle reverendo deão abrir as 

A.D.P., Po-01º, 4ª 
série, n.º de Ordem 
201, fl. 94. 



janellas de peitoril que quizer e do ultimo e fim da parede do dito patio na caza e parte 
com o arcediago da Regoa podera no sobrado de sima fazer duas jenellas rasgadas, com 
declaracão que o senhor dezembargador coregedor desta comarqua hira ao tempo que as 
ditas janellas se deverem de fazer asinar o lugar em que se devem abrir para que dellas 
se não devasse a varanda de baixo delle outorgante e que elle reverendo deão podera no 
sobrado de sima abrir as frestas que quizer em tanta altura que pesoa alguã de caza delle 
reverendo deão possa dominar com a vista pesoa alguã e so com a mão se possa abrir e 
fechar e que nesta forma e hem depois dezistia da dita cauza e de todas suas 
dependências e sensuras que tinha alcansado …». 

XVIII (meados) Com a compra do antigo Aljube, a Casa de Vandoma é aumentada com um «novo 
quarto de bom gosto, e acommodações com que [o] ennobreceu muito» 

A.M.P., H.Bco.9º 
n.º 31, História da 
Casa de Vandoma, 
s/f.. 

1784, Dezembro, 
21 

Documento de paga e quitação entre D. Ana Rosa de Noronha Leme Cernache, e sua 
mãe D. Ana de Noronha Leme Cernache: «…A saber a desta caza de Bandome as 
bandinellas de tafeta vermelho; a tapeçaria do mesmo tafeta; e as sete cadeiras com 
talha dourada assentos de veludo da salla de Santa Clara; as doze cadeiras de braços 
com assentos de damasco encarnado, o ganipe (sic) irmão, as quatro cadeiras com talha 
dourada assemtos de veludo; a tapeçaria de damasco de seda; o lampeão de cristal; as 
onze cadeiras de pau preto torneado de braços; e os tres quadros grandes de molduras 
pretas da segunda salla. As dezouto cadeiras de braços com assentos de veludo, sete 
quadros com molduras pretas e quatro talhas azuis da salla segunda de vizitas, as 
quatorze cadeiras de braços com assentos de couro da segunda salla do Deão, cinco 
talhas de cristal grandes lapidadas, huma cadeira redonda, vinte e três figuras da India, 
tres cortinas de damasco verde, a tapeçaria de tafeta amarello da primeira salla das cazas 
do Aljube, Doze cadeiras de pau amarello com assentos de cabaya, quatro cortinas de 
cabaya tapeçaria de tafeta pintado e hum cofre de louça para chà da segunda salla do 
dito Aljube, quatro leons de louça da salla do Deão, todas as guarniçoens e espelhos da 
salla delles assim mesmo chamada, as doze cadeiras sem assentos, as duas mezas de 
jogo, o fugão, as setenta figuras de louça, tudo incluido na mesma salla, hum tremo com 
hum caixilho; hum candieiro de cristal, a meza de pau de fora da quarta salla, Seis 
santuarios de santos de sera e as des alcatifas antigas, os tres cayxoens de São Jeronimo, 
Santo Andre e São Pedro de pedra de alabastro, outro com seis santos hum dos quais he 
de jaspe, tres mangas de vidro, do quarto de Santo Antonio do mesmo Deão; dezasseis 
cadeiras com assentos de camelão, huma comoda com pedra mármore da salla da chita 
[…] e desta mesma caza de Bandoma mais a cadeirinha de sahir fora o cobertor de 
damasco encarnado, o lizo forrado de baeta, o de seda com assento branco, o outro com 
galão de ouro, a colcha de linho bordada de seda amarella, a colcha azul de ramos, hum 
cobertor branco de pelos, os doze assentos de cadeiras da laà de camello com flores, os 
dous colxoens de cabello, os tres de laà e todos os livros …» 

FERREIRA-
ALVES, Joaquim 
Jaime B. – A Casa 
Nobre no Porto nos 
Séculos XVII e 
XVIII. Introdução 
ao seu Estudo. In 
Poligrafia. ISSN 
0872-4490. N.º 4 
(1995), p. 52-53. 

1807, Outubro, 
30 

Formal de prtilhas por falecimento de D. Ana de Noronha Leme Cernache: 
Movel da salla do gavinette por sima do arco 

E por mais doze cadeiras de pau amarelo com assentos de damasco verde, que forão 
avaluadas [Fl. 14] em quatorze mil e quatro centos reis em que haverá………....14$400 
E por mais um ganipé do mesmo pau com colxão damnificado, avaluado em doze mil e 
oitocentos reis em que o haverá..............................................................................12$600 
E por mais hum contador de pau amarelo poqueno com duas gavetas ferrage amarela 
avaluado em dous mil e quatrocentos reis em que o haverá......................................2$400 
E por mais dezanove figuras da India que guarnecem a mesma salla, e avaluada em 
dous mil reis em que as haverá..................................................................................2$000 
E por mais des pianhas de geço avaluadas em duzentos reis em que as 
haverá...........................................................................................................................$200 
E por mais hum fogão de ferro com sus pertencas ava [Fl. 14v.] luado em dois mil e 
oitocentos reis em que os haverá...............................................................................2$200 
E por mais huma tapeçaria de tafeta amarelo velho, avaluada em dois mil e quatrocentos 
reis em que a haverá..................................................................................................2$400 
E por mais huma poltrona com assento de damasco amarelo, avaluada em novecentos e 
sessenta reis, em que haverá........................................................................................$960 
E por mais doze cadeiras de pau amarelo com assentos de cabaya pintada muito uzadas, 
avaluadas em honze mil quinhentos e vinte reis, em que as haverá........................11$520 

Sala dos Espelhos 
E por mais doze cadeiras de pau preto de embotidos, com assentos de damasco 
vermelho, avaluadas em quatorze mil e quatrocentos reis, em que as haverá........ 14$400 
E por mais duas mezas de pau preto de embotidos e muito usadas avaluadas em seis mil 
reis em que as haverá.................................................................................................6$000 
E por mais hum lustre com sinco luzes e com suas faltas, avaluado em seis mil e 
quatrocentos reis em que o haverá............................................................................ 6$400 
E por mais hum fogão com to [Fl. 15] das as suas pertenças com suas faltas avaluado 
em quatro mil reis em que o haverá................................................. 4$000 
E por mais vinte e seis figuras de louça da India e algumas aruinadas, avaluadas em 
quatro mil e oitocentos reis, em que as haverá......................................................... 4$800 

Casa que serve de tribuna da Capela 
E por mais huma commoda de pinho com ferrage amarela ja velha, avaluada em dous 
mil e quatrocentos reis ..............................................................................................2$400 
E por mais hum almario do mesmo pau pintado com a cabeça boliada velho, avaluado 

A.M.P., H. B.co 9º 
n.º 31, Formal de 
partilhas…, fls. 
13v.-25v. 



em mil e seiscentos reis em que haverá................................................................... 1$600 
E por mais hum geneguiador velho, avaliado em settecentos e vinte reis, em que 
haverá……………………………………………………………………………….. $720 
E por mais huma emprensa de roupa avaluada em novecentos e sessenta reis, em que a 
haverá.......................................................................................................................... $960 
E por mais hum almario de pau preto [Fl. 15v.] com vestigios de embotidos, muito 
velho, avaluado em mil e duzentos reis em que haverá............................................ 1$200 

Sala das Xitas 
E por mais huma meza de pau preto com embotidos antiga, velha, avaluada em dois mil 
reis, em que a haverá................................................................................................ 2$000 
E por mais huma papeleira de embotidos, antiga, velha, avaluada em seis mil e 
quatrocentos reis, em que a haverá........................................................................... 6$400 
E por mais huma commoda de pau de nogueira com quatro gavetas, ferragem amarela 
com sua pedra marmore em sima, avaluada em quatro mil e oitocentos reis, em que a 
haverá........................................................................................................................ 4$800 
E por mais sinco cadeiras de pau de nogueira uzadas com assentos de chita, avaluadas 
em dous mil reis, em que as haverá.......................................................................... 2$000 
E por mais dous retratos em cobre sem madeira, avaluados em novecentos e sessenta 
reis, em que [Fl. 16] os haverá.................................................................................... $960 
E por mais duas camas, e sem castão, e de moleta avaluadas em oitocentos reis, em que 
as haverá.....................................................................................................................$800 

Casa imediata á tribuna 
E por mais oito cadeiras de braços de couro muito antigas, e velhas, avaluadas em mil e 
duzentos reis, em que as haverá.................................................................................1$200 
E por mais huma meza de pau preto muito velha, com vestigios de embotidos, avaluada 
em mil e seiscentos reis, em que a haverá................................................................ 1$600 
E por mais hum tremós com espelho muito antigo de salla dourado, com o vidro muito 
danneficado, e velho, avaluado em mil e seiscentos reis, e em que o haverá........... 
1$600 
E por mais huma banca de castanho muito velha, avaluada em mil e duzentos reis, em 
que a haverá.............................................................................................................. 1$200 

E por salla chamada das vezitas da Bandoma [Fl. 16v.] 
E por mais quinze cadeiras de braços e pés de garra com assentos e costas de baludo 
cramezim com sua franja muito velhas, avaluadas em doze mil reis em que as 
haverá.......................................................................................................................12$000 
E por mais hum espelho muito antigo de salla dourado com seu vidro competente muito 
aruinado, avaluado em mil e seiscentos reis, em que o haverá................................ 1$600 
E por mais sinco cadeiras de pau de nogueira com assentos de palhinha, avaluadas em 
quatro mil reis, em que as haverá............................................................................. 4$000 
E por mais duas papeleiras de xarão vermelho, muito velhas cada huma com seu 
almario com portas de espelho, avaluadas em dezanove mil e duzentos reis em que 
haverá ......................................................................................................................19$200 
E por mais sinco cadeiras de pau gitovia com goarnição dourada, e assentos de veludo 
que mos [Fl. 17] tra ser cramezim e muito velho, e avaluadas em dous mil reis, em que 
as haverá................................................................................................................... 2$000 
E por mais dous almarios de pinho que servem de mezas, e hum coberto de tafetá 
cramezim velho, e outro de damasco da mesma cor velho, e aruinado, avaluados em mil 
e seiscentos reis, em que as haverá........................................................................... 1$600 

Salla das vizitas chamada de Santa Clara 
E por mais hum ganipe de gitovia roto avaluado em nove mil e seiscentos reis em que o 
haverá ........................................................................................................................9$600 
E por mais hum tremós grande com hum espelho partido no meio com talha dourada em 
bom uzo com meza de marmore avaluado em vinte e quatro mil reis, em que o 
haverá.......................................................................................................................24$000 
E por huma meza de taboleiro de chá, avaluado em mil e duzentos reis, em que haverá 
[Fl. 17v.] ...................................................................................................................1$200 
E por mais huma portada de damasco velha, avaluada em quatro mil e oitocentos reis, 
em que a haverá........................................................................................................ 4$800 
E por mais hum lustre de doze lumes avaluado em nove mil e seiscentos reis, em que o 
haverá........................................................................................................................ 9$600 
E por mais huma alcatifa de papagaios velha, evaluada em seis mil reis, em que a 
haverá.........................................................................................................................6$000 
E por mais sette talhas da India da goarnição da mesma salla, avaluadas em oito mil 
reis, em que as haverá............................................................................................... 8$000 

Sala de Sam Gregório 
E por mais huma commoda de pau de caixão com guarnição amarela, com tres 
gavetoens e duas gavetas avaluada em tres mil e duzentos reis, em que a haverá... 3$200 
E por mais tres anteparos muito velhos avaluados em quatrocentos reis, em que os 
haverá.......................................................................................................................... $400 
[Fl. 18] E por mais hum almario de pinho grande avaluado em dous mil e quatrocentos 
reis, em que o haverá.................................................................................................2$400 

Quarto imediato ao da defunta 
E por mais huma commoda de pau de nogueira velha, com tres gavetoens, e duas 
gavetas, e ferrage amarela, com faltas, avaluada em quatro mil reis, em que a 
haverá.........................................................................................................................4$000 



E por mais dous almarios de pinho velhos, avaluados em novecentos e sessenta reis, em 
que os haverá.............................................................................................................. $960 

Casa dos santos 
E por mais hum almario de pinho velho avaluado em quatrocentos e oitenta reis, em que 
o haverá....................................................................................................................... $480 
E por mais hum caixão em vidraçado com varios santos, avaluado em nove mil e 
seiscentos reis, em que o haverá............................................................................... 9$600 
E por mais hum anteparo forrado de papel de xita, avaluado em quatrocentos e oitenta 
reis, em que o haverá.................................................................................................. $480 
E por mais hum prezepio com o nascimento de Cristo, [Fl. 18v.] avaluado em mil e 
seiscentos reis, em que o haverá............................................................................... 1$600 
E por mais hum oratorio com huma imagem de Santo Cristo, estimado em dous mil e 
quatrocentos reis, em que o haverá........................................................................... 2$400 

Agoas furtadas 
E por mais huma meza de pau de nogueira velha de admenistrar cha, avaluada em 
trezentos reis, em que a haverá................................................................................... $300 
E por mais huma barra de pau de caixão avaluada em mil e duzentos reis, em que a 
haverá........................................................................................................................ 1$200 
E por mais duas paraboas avaluadas em cento e vinte reis, em que as haverá........... $120 
E por mais dous sarilhos avaluados em cem reis, em que os haverá na dita quantia. $100 

Casa da dispença 
E por mais huma meza de abas de pau velho, de pinho, avaluada em quatrocentos reis, 
em que a haverá.......................................................................................................... $400 
E por mais huma maceira de pinho avaluada em trezentos reis, em que a haverá..... $300 
E por mais tres taboleiros de ch [Fl. 19] arão velhos, avaluados em oitocentos reis, em 
que os haverá.............................................................................................................. $800 

Salla da copa 
E por mais huma meza de pinho de abas velha, avaluada em quatrocentos e oitenta reis, 
em que a haverá.......................................................................................................... $480 
E por mais huma meza de abas, avaluada em seiscentos reis, em que a 
haverá..........$600 
E por mais seis cadeiras de pau de nogueira avaluadas em mil quatrocentos e quarenta 
reis, em que as haverá................................................................................................1$440 

Louça da Inglaterra 
E por mais quatro sestos para fruta com seus pratos, avaluados em mil e duzentos reis, 
em que os haverá...................................................................................................... 1$200 
E por mais huma terrina que foi avaluada em trezentos e sessenta reis, em que a 
haverá.......................................................................................................................... $360 
E por mais seis pratos traveços, avaluadas em mil e seiscentos reis, em que as 
haverá.........................................................................................................................1$600 
E por mais duas manteigueiras avaluadas em quatrocentos e oiten [Fl. 19v.] ta reis, em 
que as haverá.............................................................................................................. $480 

Quarto dos mossos 
E por mais tres camas de bancos de pau de pinho, com testeiras do mesmo, avaluadas 
em trezentos e sessenta reis, em que as haverá........................................................... $360 
E por mais duas cadeiras de braços muito velhas, avaluadas em duzentos e quarenta 
reis, em que as haverá......................................................................................................... 
$240 
E por mais tres enxergoens de linhagem já aromados, com traveceiros do mesmo, 
avaluados em seiscentos reis, em que os haverá........................................................ $600 
E por mais quatro almarios de pinho dependurados na parede avaluados em oitocentos 
reis, em que os haverá................................................................................................. $800 
E por mais huma cadeira de braços de Moscovia velha, avaluada em cem reis, em que a 
haverá.......................................................................................................................... $100 
E por mais hum caixão de pinho velho pintado, avaluado em cento vinte reis, em que o 
(sic) haverá................................................................................................................. $120 
E por mais hum toucador de pau [Fl. 20] preto todo quebrado, avaluado em duzentos e 
quarenta reis, em que o haverá................................................................................... $240 
E por mais sette caixilhos com vidraças velhas, e quebradas, avaluadas em quatrocentos 
reis, em que os haverá................................................................................................. $400 
E por mais huma meia portada de castanho, avaluado em duzentos e quarenta reis, em 
que a haverá................................................................................................................ $240 
E por mais nove paus de pinho de luminarias, avaluadas em cento e sessenta reis, em 
que os haverá.............................................................................................................. $160 
E por mais hum almario de pinho velho, avaluado em duzentos reis, em que o 
haverá...........................................................................................................................$200 
E por mais duas cadeiras de Moscovia quebradas e hum moxo tambem quebrado 
avaluado em cento e vinte reis, em que os haverá...................................................... $120 
E por mais huma maceira de pinho avaluada em cem reis, em que a haverá..............$100 
E por mais duas cadeiras, huma [Fl. 20v.] de Moscovia de braços velha outra de braços 
de palhinha, avaluadas em cento e vinte reis, em que as haverá................................ $120 
E por mais huma caixa velha e coberta de couro, avaluada em cento e vinte reis, em que 
as haverá..................................................................................................................... $120 
E por mais huma porta com seu postigo avaluada em duzentos reis, em que a 
haverá...........................................................................................................................$200 



E por mais hum taboleiro comprido de pau muito velho, avaluado em oitenta reis, em 
que o haverá................................................................................................................ $080 
E por mais dous caixoens, avaluados em duzentos e quarenta reis em que os 
haverá...........................................................................................................................$240 
E por mais huma escada, avaluada em duzentos reis, em que a haverá..................... $200 
E por mais huma pipa desfundada, avaluada em quatrocentos reis , em que a 
haverá.......................................................................................................................... $400 
E por mais varios aparelhos de leitos velhos desen anxados, avaluados em quatrocentos 
e [Fl. 21] oitenta reis, em que os haverá..................................................................... $480 

Casa da tulha 
E por mais tres tulhas de recolher o grão, a saber hua sem repartimento, a segunda com 
repartimento para o senteio, e outra para o milho alvo, e na mesma mais dous 
repartimentos, e a terceira com dous repartimentos para o trigo avaluadas em dizanove 
mil e duzentos reis, em que as haverá.....................................................................19$200 
E por mais huma caixa de castanho velha, avaluada em quatrocentos reis, em que a 
haverá.......................................................................................................................... $400 
E por mais huma escada de subir as tulhas avaluada em quarenta reis, em que a 
haverá...........................................................................................................................$040 
E por mais huma cadeira de Moscovia velha avaluada em oitenta reis, em que a 
haverá...........................................................................................................................$080 
E por mais tres crivos velhos avaluados em cem reis em que os haverá…………….$100 
E por mais huma vaza ate meia quarta com seu razão, avaluada em seiscentos reis, em 
[Fl. 21v.] que a haverá................................................................................................ $600 
E por mais huma gamela de pinho, avaluada em duzentos reis, em que a haverá......$200 

Casa da cocheira 
E por mais duas camas de bancos de pinho com suas testeiras velhas, avaluadas em 
quatrocentos e oitenta reis, em que as haverá............................................................. $480 
E por mais huma cadeirinha de mão com os seus aparelhos avaluada em doze mil e 
oitocentos reis, em que a haverá............................................................................. 12$800 
E por mais huma meza pequena com os pes torneados, avaluada em quatrocentos e 
oitenta reis, em que a haverá...................................................................................... $480 
E por mais huma cama de bancos de pinho com testeira, e enxergão de linhagem, 
avaluado em duzentos e quarenta reis, em que a haverá............................................ $240 
[Fl. 22] E mais outro enxergão do mesmo avaluado em duzentos e quarenta reis, em que 
o haverá....................................................................................................................... $240 
E por mais huma dorna grande em novecentos reis, em que a haverá....................... $900 
E por mais huma meia pipa muito velha, avaluada em oitocentos reis, em que a 
haverá...........................................................................................................................$800 
E por mais huma caixa ou caixão muito velho, que goarda alcatifas, avaluado em 
trezentos reis, em que o haverá................................................................................... $300 
 

Cozinha 
E por mais tres gamelas de pau avaluadas em duzentos reis, em que as haverá.........$200 
E por mais duas panelas de ferro e huma furada, avaluadas em trezentos reis, em que as 
haverá.......................................................................................................................... $300 
E mais huma fouce e hum machado, avaluado em cento e vinte reis, em que os 
haverá...........................................................................................................................$120 
E por mais a louça da cozinha colheres tudo groço, avaluado em duzentos e sessenta 
reis, em que o haverá.................................................................................................. $260 
E por mais um coco de cobre de tirar agoa, avaluada em cem [Fl. 22v.] reis, em que o 
haverá.......................................................................................................................... $100 
E por mais huma eixada, e huma pá de ferro, avaluada em cento e vinte reis, em que a 
haverá.......................................................................................................................... $120 
E por mais huma panela de ferro grande com azas, avaluada em trezentos e sessenta reis 
em que a haverá.......................................................................................................... $360 
E por mais huma almario de pinho velho, avaluado em cento e vinte reis, em que o 
haverá.......................................................................................................................... $120 
E por mais duas cadeiras de ferro velhas e pequenas, avaluadas em quatro centos e 
oitenta reis, em que as haverá..................................................................................... $480 
E por mais duas panelas de ferro digo de folha, avaluadas em sessenta reis, em que as 
haverá.......................................................................................................................... $060 
E por mais duas cassarolas do mesmo avaluadas em sessenta reis em que as haverá.$060 
E por mais hum caneco pequeno avaluado em duzentos [Fl. 23] reis, em que o 
haverá.......................................................................................................................... $200 
E por mais duas trempes pequenas e quebradas, avaluadas em cem reis, em que as 
haverá.......................................................................................................................... $100 

Dispensa 
E por mais hum almofaris pequeno de bronze com sua mão, avaluado em mil reis, em 
que o haverá.............................................................................................................. 1$000 
E por mais dous taboleiros de cobre com cabos de pau, avaluados em mil e cem reis, em 
que os haverá............................................................................................................ 1$100 
E por mais tres bogias de lotão muito velhas, avaluadas em trezentos e sessenta reis, em 
que as haverá.............................................................................................................. $360 
E por mais quatro sitas de folha velhas, avaluadas em quarenta reis, em que as 
haverá...........................................................................................................................$040 



E por mais quatro candieiros de lotão velhos, e rotos, avaluados em oitocentos reis, em 
que os haverá.............................................................................................................. $800 
E por mais tres taxos de lotão velhos, e rottos, avaluados em mil e quatrocentos e 
quarenta reis, em que os haverá.................................................................................1$440 
[Fl. 23v.] E por mais duas bacias dos pés, huma delas grande, avaluadas em dous mil e 
seiscentos reis, em que as haverá.............................................................................. 2$600 
E por mais dous taxos pequenos, avaluados em quinhentos e sincoenta reis, em que os 
haverá.......................................................................................................................... $550 
E por mais hum enxangador de cobre, avaluado em mil e duzentos reis, em que o 
haverá.........................................................................................................................1$200 
E por mais hum taxo de lotão sem azas, avaluado em mil e duzentos reis, em que o 
haverá........................................................................................................................ 1$200 
E por mais huma cassarola de ferro com tampa muito velha, avaluada em cento e vinte 
reis, em que a haverá.................................................................................................. $120 
E por mais doze pratos de guardanapo, avaluados em mil e oitocentos reis, em que os 
haverá.........................................................................................................................1$800 

Nos almarios da copa 
E por mais huma cadeira cumprida, ou brazeiro de cobre muito velho, avaluado em mil 
e oitocentos reis, em que os haverá...........................................................................1$800 
E por mais hum muinho de [Fl. 24] lotão quebrado sem aparelhos, avaluado em cento e 
vinte reis, em que o haverá......................................................................................... $120 

Fiado, e linho em rama, curado e tecido 
E por mais vinte hum arratel de linho assedado, avaluado em quatro mil e duzentos reis, 
em que o haverá.........................................................................................................4$200 
E por mais tres arrateis de estopa restela, avaluados em duzentos e quarenta reis, em que 
os haverá..................................................................................................................... $240 
E por mais doze miadas de linha groça, e delgada, em tiras quaes são sinco delgadas, e 
as sette groças, avaluadas em tres mil oitocentos e quarenta reis, em que as 
haverá.........................................................................................................................3$840 
E por mais onze novelos de linha, avaluados em quinhentos e sessenta reis, em que os 
haverá...........................................................................................................................$560 
E por mais huma teia de estopa na tecedeira, avaluada em quatro mil reis, em que a 
haverá........................................................................................................................ 4$000 
E por mais outra dita de linho [Fl. 24v.] na tecedeira de nove rateis e linho ordinário, 
avaluada em cinco mil e quatrocentos reis, em que a haverá................................... 5$400 
E por mais ha teia de estopa de vinte e duas varas, avaluada em quatro mil e 
quatrocentos reis em que a haverá............................................................................ 4$400 
E por mais quinze miadas de linho das trinta que estão a curar, as quais haverá no valor 
de seis mil settecentos oitenta reis............................................................................ 6$780 
E por mais seis arateis de linho assedado, avaluado em seis mil digo avaluado em mil e 
quatro centos reis, em que os haverá........................................................................ 1$400 

Roupas brancas 
E por mais oito toalhas de meza de goarnição de Guimaraens novas, avaluadas em onze 
mil duzentos e oitenta reis, em que as haverá......................................................... 11$280 
E por mais humas duzias de goardanapos do mesmo, avaluadas em dous mil oitocentos 
e oitenta reis, [Fl. 25] em que as haverá................................................................... 2$880 

Roupa de cor 
E por mais dous cobertores de Damasco encarnados, avaluados em doze mil e 
oitocentos reis, em que os haverá........................................................................... 12$800 
E por mais hum reposteiro com armas ja muito velho avaluado em tres mil e seiscentos 
reis, em que os haverá............................................................................................... 3$600 
E por mais seis alcatifas de diversos tamanhos, huma delas ja rota, avaluadas em vinte e 
sette mil reis, em que as haverá.............................................................................. 27$000 
E por mais huma meza de toucador com quatro espelhos e goarniçoens douradas, 
avaluado em doze mil e oitocentos reis, em que a haverá...................................... 12$800 
E por mais huma cama grande de pau preto com sua cabeceira estofada, avaluada em 
doze mil reis, em que a haverá............................................................................... 12$000 
E por mais seis cortinas de Damasco amarelo, avaluados em vinte [Fl. 25v.] mil reis, em 
que as haverá.......................................................................................................... 20$000 

Quarto da livraria 
E por mais trezentos quarenta e nove volumes com capas de porgaminho, e alguas de 
prata, avaluados em vinte e quatro mil reis, em que os haverá.............................. 24$000 

Trigo e milho 
E por mais sette alqueires de trigo, avaluados em sette mil reis em que os haverá...7$000 
E por mais vinte e dous alqueires e meio de senteio, avaluados em onze mil e 
quinhentos reis, em que os haverá.......................................................................... 11$500 
E por mais quarenta e dous alqueires de milho alvo, avaluados em vinte e hum mil reis, 
em que os haverá.................................................................................................... 21$000 
E por mais vinte e sette alqueires de milhão, avaluados em treze mil e quinhentos reis, 
em que os haverá.................................................................................................... 13$500 
...» 

 

 



 

Quadro n.º 124 
C10 – Casa dos Alcoforado II 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1620, Março, 2 

Dimensões e confrontações do lote: «…estas cazas por fora ao longo da rua 
ten quatorze varas de comprido e de largo dezaseis […]parte por diante com a 
Rua do Redemoinho e por tras com a travessa que vai para Santa Clara e de 
todas as outras partes com propriedades do Cabbido desta Sé...» 

A.D.P., Livro de 
prazos, n.º 5163, fls. 
116.-116v. 

1690/91 Casa; abaixo da anterior. 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
156. 

1833 A casa tinha ardido. 

A.H.M.P., 
Recenseamento do 
bairro de Santa 
Catarina, n.º 2037, fl. 
135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 125 
C11 – Casa do mestre-escola José da Fonseca Coutinho 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1601, Novembro, 15 

Vedoria da casa; «…são cazas grandes e formozas com sua salla muito 
formoza e camaras, e apozentos forrados e cozinha e cazas para agazalhos de 
gente e hua caza de estado, e hum escriptorio e dispensas, e logeas de modo 
que achou serem cazas feitas com muito custo e de boas paredes…» 

A.D.P., Livro de 
prazos, n.º 5164, fl. 
265v. 

1632, Março, 22 

Após a casa ter sido remodelada, foi vistoriada: «…Tem estas cazas de 
comprido da rua athe o cabo da salla, que está contra o Mosteiro de Santa 
Clara dezanove varas de sinco palmos cada vara, e de largo tres varas, e dentro 
neste citio e medição tem as cazas seguintes a saber // Hum pateo com porta 
para a rua que tem de vão em comprido sete varas e meya, e de largo sinco 
varas, e com sua escada de pedra que sobe para a salla principal a qual salla 
tem de comprido sete varas, e de largo sinco com suas janellas rasgadas para a 
parte de Santa Clara, para a parte do sul tem hua  antecamara com hua janella 
rasgada para o mosteiro de Santa Clara, que tem de comprido sinco varas e de 
largo quatro varas // Hua camara logo seguinte que tem de comprido quatro 
varas e meya, [Fl. 268] e de largo tres e meya com janella para o pateo, e junto 
a esta outra recamera que tem de comprido tres varas e meya, e de largo tres 
varas com sua janella para o pateo, e mais adiante tem hua despença com 
janella para a rua  que tem de comprido sinco varas e meya e de largo tres 
varas, e da parte do norte huma cozinha que tem de comprido quatro varas e 
meya e de largo tres e meya, e junto á cozinha tem huma caza que serve de 
despejos que tem de comprido duas varas e meya, e de largo outro tanto, e 
junto a esta huma caza, que está ao pe da escada com porta, e janella para o 
pateo, que serve de agazalho dos mossos que tem de comprido quatro varas, e 
duas de largo com seu sobrado, e sobre a cozinha está huma caza de agazalhos 
das creadas sem vista, que tem de comprido duas [Fl. 268v]  varas  e meya, e 
outro tanto de largo // Nos baixos destas ditas cazas esta hua logea com sua 
porta para o pateo que tem de comprido quatro varas, e de largo tres varas e 
junto desta logea esta huma cazinha com seu sobrado, janella, e porta para a 
rua que tem de comprido quatro varas, e de largo tres varas // Outra logea de 
baixo da caza dos mossos que tem de comprido quatro varas e de largo duos // 
De baixo da salla no andar do pateo tem hua caza que serve de passadiço com 
hua escada de pedra para o quintal que tem de comprido sete varas, e meya 
com huma janella rasgada para Santa Clara e de largo quatro varas, e meya e 
logo hum ezcriptorio no mesmo andar com janella rasgada para Santa Clara 
que tem de comprido sinco varas, [Fl. 269] e de largo quatro, e por dentro 
deste ezcriptorio está hua caza que serve de adega que tem de comprido tres 
varas e meya, e outro tanto de largo, e de baixo da cozinha tem outra logea 
com fresta para Santa Clara, que tem de comprido sete varas e meya, e de 
largo tres varas e estas cazas tem de huma parte para o norte as cazas do 
chantre Francisco de Freitas do Amaral e da parte do sul com cazas que forão, 
de Pero Ferreira da Sylva arcediago de Oliveira todas propriedades do mesmo 
Cabbido, e do poente com a rua publica do Redemoinho e do nascente com 
caminho que vai para Santa Clara, e entre este caminho por onde passa o cano 
da agoa dos Apostolos, e os arcos da agoa do chafaris da Sé, esta hum quintal 
que pertence a estas mesmas [Fl. 269v]  cazas, que tem hum posso digo o qual 
tem hum poço com hum tanque e tem de comprido trinta e sete varas, e de 
largo dose varas…» 

A.D.P., Livro de 
prazos, n.º 5164, fls. 
267v.-269v. 
 

1689, Novembro, 10 

Contrato para a remodelação da casa, sendo foreiro o mestre escola José da 
Fonseca Coutinho: Primeiramente na primeira caza se levantarão as paredes 
iguais com a salla de fora para receber a sua armação na mesma igualdade. 
Nesta primeira caza averá duas janellas rasgadas que terão sinquo palmos e 
mais de lume e na altura fiquarão na medida da arquitatura; terá esta caza sua 
sacada que sirva de sacada (sic) que sirva de baranda que tomarão toda a 
frontaria da mesma caza e botará fora boas coatro palmos ficando bem 
asentada suas cachorradas e será tudo de boa pedraria bem lavrada e escodada 
e no simo de cada huã janella levará huã fresta de pedra muito bem feitta pera 
recaber huã vidrassas e por dentro selle por huã portta; na salla de fora que he 
oie a salla do meio, tirarão a chiminé de parede e taparão o vão della e na porta 
que van da caza asima nomeada pera esta salla consertarão a soleira e as 
ombreiras e padieiras as piquarão [٭] que fique como nova e as duas janellas 
desta salla serão tambem piquadas e escodadas e as soleiras conçertadas e 
sendo nesesario alguã soleira de novo a porão; desta salla desfarão os 
tapamentos que hoie devizão a salla da cozinha; e em o lugar onde esta 
tapamento farão hua propianho muito bem lavrado piquão grosso que ha de ser 
enbossado e guarnecido por huã e outra parte e fiquerá no respaldo e altura 
que hoie tem a salla (٭) tem este propianho de largo hum palmo e quattro 
esforçado e neste propianho farão huã portta do tamanho da que fiqua na 

A.D.P., Po-08, CX 26, 
I/33/3, n.º 92, fls. 159-
160. 
 



primeira salla para fiquarem correspondencia e será escodada; na caza que 
hoie serve de cozinha tirarão a chiminé e os fornos e a parede que fiqua pera a 
parte da caza do reverendo arcediago da Regoa sendo nessesario concertada a 
concertarão para que fique contada a segurança e repaudada das mais pera 
receber a sua armação nesta caza farão huã janella rasgada que comresponda 
as mais e no simo levara sua [Fl. 159v] fresta e nas duas janellas da salla do 
meio no simo dellas levarão suas frestas e todas corresponderão huãs as outras 
bem lavradas e escodadas em toda esta fronteira correrá sua cornija de canto a 
canto e será o papo de rola com seus perfillos e com toda a perfeição e toda 
esta fronteira de baixo da rua the sima sará muito bem rachada enbossada 
guarnessida e caiada duas vezes; na salla do meio tirarão o tapamento que hoie 
está que foi fronteiro ao pateo e o propianho que bem de baixo o tirarão e 
recolherão mais para dentro seis palmos e sobre elle farão hua propianho de 
altura que pede a mesma salla na forma que hoie está nesta frontaria farão huã 
porta para serventia das mais cazas e fiquará esta porta fronteira no meio da 
salla nova que se hade fazer novamente sobre o pateo no lugar donde hoie está 
o alpendre que cobre a escada; esta propianho correrá desta salla athe a caza 
da cozinha e há de fechar na parede que he do reverendo arcediago da Regoa e 
fiquará na sua altura pera recaber as armasoes e sendo nesessrio paredes na 
loja pera formar esta propianho aumentarão tudo o que for nessesario para as 
paredes das lojas receberam as propianhos; mais tirarão a porta que está hoie 
na salla ao quanto que fique por trás da alcoba e sirvirá esta porta pera a porta 
que há de aver na primeira salla nova para a serventia pera a salla da cozinha 
que de novo se há de fazer; no pateo de fora se fará huã escada com dois 
lanços com seu arco no meio a qual escada será feitta e acabada com toda a 
perfeição na forma da planta e traço que se mostra feitta pelo cappitam 
Domingos Lopes serão estas escadas todas de pedra bem lavrada e fiquarão 
acabadas a contento do dono da obra e as farão da forma que o cappitam 
Domingos Lopes as mandar fazer como ja fiqua ditto e no simo desta escada 
avera hum propianho como as demais cazas a qual terá no meio huã porta em 
correspondecia do pateo da escada pera serventia desta salla nova e será esta 
porta feitta com toda a perfeição e a camara que oie (sic) contesta com a 
escada a desfarão pera se formar a salla nova em toda a largura do pateo, e 
debaixo do pateo onde há de continuar a propianho sendo nessesario parede a 
farão em propianho pera safundar o mais que há de fazer fronteira a esta salla 
que fique pera o pateo e irá este propianho athe o respaldo onde se ha de armar 
o telhado e a altura e correspondensia das mais cazas fiquará esta caza 
guarnecida por dentro e por fora e averá nella duas janellas de peitoril pera o 
pateo onde milhor acomodarem do tamanho que pedir a obra; na caza que hoie 
serve de despença que há de vir e servir de cozinha onde tem huã janella de 
grade de ferro se há de fechar e mudar esta janella pera o pateo onde se há de 
abrir e chumbar a mesma grade e servindo a mesma janella se piquara de 
novo; nesta farão huã xuminé a qual há de vir fundada de baixo do aliçerçe 
será toda de pedra com boas ombreiras e padieiras athe sima e respaldar no 
telhado e delle para sima sera a tromba de tijolo e tomará esta xuminé a 
largura da caza pera fiquar dentro nella hum forno no que o fará do tamanho 
que lhe mandarem fazer e o centro da xuminé será de boas pedras bem juntas 
com seus encostos atras para os espettos e poderá o mestre aproveitar sse da 
xuminé antiga pera o que lhe fornesser e pera o forno dará somente o dono da 
obra o tijolo e qual e pera a tromba da xuminé e tudo será a contento; no pateo 
tirarão a portta que hoie serve de caza da estrebaria; e a fixarão e abrirão outra 
de novo e a farão nova onde milhor fiquar e lhe mandarem fazer do tamanho e 
largura que lhe mandarem fazer; dentro da loge onde estão as tulhas farão no 
meio da parede huã porta de seis palmos de largo e dés de alto e a portta que 
tem hoie a parede a fecharão e dentro desta logea que hé de serviço de 
estrebaria sendo nessesario mudar alguã parede dentro a mudarão, ou abrir 
alguã fresta pera luz e será rachada enbosada e guarnecida e se não estiver 
lageada e o dono da obra a quizer lageada a farão a seu contendo; e a caza da 
tulha será guarnecida e caada como tambem a caza do pagem toda bem 
concertada e a cazinha que hai pera dentro e a janella piquena de novo; abrirão 
todos os buracos que forem nesesarios pera se meterem as traves nessesarias e 
as tomarão como tambem em todos os respaldos dos trixais de todas as [Fl. 
160] armasois; no pateo a fronteira pera as costas da See guarneserão tudo e 
caiarão com toda a perfeição; nas duas camaras que fiquão por detrás da 
alcoba sendo nesesario consertar os tapamentos ou fazer algum de novo o 
farão se suseder cahir ao desmanchar as armasois pera o que tudo fique 
acabado. Tucante ao officio de pedreiro; farão os telhados todos, os quais 
serão embossados e persintados com suas beiras de calois canos e darão 
espedição as agoas abrirão os buracos pera chumbadouros e chumbarão os 
ferros em se farão as pranchas por sua conta pera a obra. Somente o dono da 
obra será obrigado a dar a qual e o tijollo telhas calois e chumbo pera a obra e 
o mestre pedreiro so derá por sua conta todo o saibro, e sendo cazo que falte 
nestes apontamentos alguã cousa á obra que aqui vai nomeada pera fiquar 
acabada contada a perfeição e ao contento do dono da obra mestre que a 
thomar a fará sem por isso lhe dever mais do que o preço da sua rematação; e 



declaro que as frestas que atras se declarão que irão sobre as janellas serão de 
largura das mesmas janellas e de altura aquella e de altura aquella que possa 
sera fiquando em boa porpoção e arquitectura/ 

1689, Novembro, 21 

Contrato de carpintaria para a remodelação da casa: «…as três cazas que 
comesão a primeira salla segunda e terceira que são em correspondencia serão 
as armações em pretto de boas barrottas de castanho e terão meio palmo e 
huma polgada de alto e meio palmo de largo e fiquarão as armações de 
distancia de huma e outra palmo e meio e serão estas forradas a pretto de 
taboado de castanho pella parte de sima e pella parte de baixo serão estas tres 
cazas forradas e apaineladas serão de esteira será levantado e quadrado e em 
cada salla lhe meterão os paineis que pedir a obra para que fique em suas 
medidas em boa repartição e arquitectura e terão as cornijas das tres cazas 
terão meio palmo de aomento […] quanto ao forro destas tres cazas asima 
ditas sobre os paineis será feitto de sortte que o reverendo senhor mestre 
escola as mandar fazer ou o capitam Domingos Lopes que acabarão a seus 
contentos e na milhor forma e traço que lhes parecer rematando os cantos dos 
paineis e remates dos forros com tres florois emtalhados e se pedir a obra seus 
cordois emtalhados serão obrigados os mestres a pollos para fiquar tudo com 
muita perfeição // a primeira salla segunda e terceira levarão sinquo janellas 
rasgadas de madeira de castanho e consoeiras de caixilhos com suas almofadas 
e postigos por sima das janellas nas frestas levarão seus postigos almofadas e a 
janella da primeira salla a tirarão e porão na janellas de baixo na caza onde 
dorme Manuel da Costa, e a mesma caza será solhada de novo co o milhor 
taboado que se tirar das outras cazas velhas e pera que não asentem o solho no 
chão lhe meterão barottes dos que sairem das mesmas cazas // na primeira 
salla na alcoba que agora tem a farão de novamente com sua portada entalhada 
com sua cornija e seus pillares e arquitrave e frizo com toda a perfeição e na 
terceira caza outra alcoba da mesma madeira ambas de madeira de castanho 
que sarão a contento do capitam Domingos Lopes e nas duas alcobas serão os 
forros apainelados na forma que se lhe mandarem fazer nos tapamentos da [Fl. 
175v.] primeira salla e nas mais cazas para dentro se levantarão a altura nos [?] 
para correspondencia da salla do meio. Na camara que fiqua por detras da 
alcoba da primeira salla a na segunda camara se fará sobrado em cada huma, 
que ficarão na altura que se lhe mandar fazer e da cozinha havir escada para 
ellas. Estas duas camaras terão as armações novamente feitas em pretto e 
forradas e por baixo serão os sobrados forrados […] e terão estas camaras 
janellas e postigos que se lhe mandarem fazer e ficão os dois pedaços de 
tapamento que devide a porta da cozinha e a porta da camara em estas duas 
camaras farão portas nessesarias fizer de castanho que serão as que se lhe 
mandarem fazer e a caza que há de ser para a cozinha farão armações de novo 
será em pretto forrada de forro de castanho em pretto terá a cozinha as janellas 
que forem licitas as quais terão esta cozinha ha de ser solhada de taboado de 
castanho de pao são sem nós de bitolla grosa que fique o solhado com tortidão 
e o mestre que tomara a obra dará este taboado para a salla da cozinha por sua 
conta // farão a armação que se por na salla nova e entrada do pateo da rua; 
esta armação será na forma e maneira das tres sallas que en tudo corresponda 
com ellas e com o mesmo forro e paineis e será travejada na forma das mais 
cazas e solhada e de todo acabada. Levará um tapamento no proprianho que 
devide a salla no meio que pege no outro porpianho que devide o pateo será 
feitto na forma que se lhe disser, e tera esta salla duas janellas de peitoril de 
duas almofadas e serão de caixilhos. Na primeira salla segunda e terceira e 
nesta nova terão coatro portas de caixilho e almofadas de boa madeira. Na 
salla que ha de ir serventia para a cozinha farão huma porta liza e outra porta 
que hoie tem a salla do meio asentarão onde se lhe disser e o corredor que he 
de fiquar na primeira salla será forrado e apainellado para correspondencia das 
mesmas sallas, tudo a contento do reverendo senhor mestre escolla farão huma 
porta nova na porta principal da rua será esta porta de castanho de boas taboas 
e com soeiras inteiras será de caixilho e forrada de taboado que [*] he menos 
hum dedo de grosso e será almofadada // farão huma porta nova na caza da 
estribaria / e outra porta na logea que fiqua de baixo da cozinha e huma janella 
no tabolleiro que fiqua para a parte de Santa Clara…» 

A.D.P., Po-08, CX 26, 
I/33/3, n.º 92, fls. 175-
175v. 
 

1690/91 Casa e quintal, o qual fica junto ao aqueduto da Sé, na Viela de Santa Clara; 
abaixo da anterior. 

A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
156v. 

XVIII (segunda 
metade) 

«…Cazas com seu quintal, que ficão de tras das escritas retro, e o quintal fica 
pegado á viella de Santa Clara entre os arcos da agoa da Sé e o aqueduto da 

que vai para o Collegio…» 

A.D.P., Roteiro de 
prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 43. 

1789, Julho, 27 

Vedoria à casa quando pertencia a D. Maria Escolástica Pereira de Araújo: 
«…E logo elle louvado [Fl.11v] medio a dita propriedade de cazas, que fas 
duas fronteiras huma virada a poente, que hé a principal serventia pela Rua de 
Tras da Sé, e outra virada ao nascente para onde tem suas cavalharissas, e 
formão dous andares; no primeiro tem seis janellas quadradas, no segundo seis 
rasgadas, e por sima agoas furtadas tudo envidrasado, a qual propriedade 
sendo medida do poente para o nascente tem duzentos e dous palmos contados 
da soleira da rua athe o oculo do corredor dos quartos, e de largo na fronteira 

A.D.P., Livro de 
prazos, n.º 604, fls. 
11-11v. 



do poente quarenta e tres palmos; e na do nacente oitenta e sette palmos livres 
das paredes. Confronta do poente com a Rua de Tras da Sé, do nascente com a 
viella que passa do Arco da Bandoma para o sitio das Verdades, do norte com 
cazas de Rodrigo de Souza Alcoforado, e do sul com cazas dos herdeiros do 
monsenhor Estevão Luiz de Magalhaes tudo foreiro ao reverendissimo 
Cabido…» 

1833 Casa de segunda categoria. 

A.H.M.P., 
Recenseamento do 
bairro de Santa 
Catarina, n.º 2037, fl. 
135. 

1883, Março, 4 Pedido de licenciamento da reconstrução da casa. 
A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXXXVI, fl. 
323. 

1883, Março, 21 Aprovação do projecto da fachada nascente. 
A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXXXVI, fl. 
325. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 126 
C12 – Casa dos Magalhães II 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1690/91 Casa e quintal; defronte da seguinte. 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
156v. 

C13 – Casa dos Magalhães III 
Documentos 

Data Descrição/Localização Documento 

1690/91 Casa e quintal; junto à Casa do mestre-escola José da Fonseca Coutinho. 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
156v. 

C12/13 – Casa dos Magalhães II e III 
Documentos 

XVIII (segunda 
metade) 

«Huma morada de cazas sobradadas com seu quintal e pateo, que ficão abaixo 
das escritas retro [Casa do mestre-escola José da Fonseca Coutinho] […] huma 

boa morada…» 

A.D.P., Roteiro de 
prazos do Cabido, n.º 
5272, fls. 47, e 48v. 

1833 Casa de segunda categoria; tinha duas cavalariças; era uma casa «Palaçada»  

A.H.M.P., 
Recenseamento do 
bairro de Santa 
Catarina, n.º 2037, fl. 
135. 

1883, Dezembro, 17 Pedido de licenciamento da reconstrução da Casa dos Magalhães III. 
A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXXXIX, fl. 
374. 

1884, Março, 4 Aprovação do projecto de reconstruçaão da casa. 
A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXXXIX, fl. 
376. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 127 
C14 – Casa dos Freire de Andrade 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1690/91 Casa e quintal. 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
157. 

1762/63 «cazas grandes» 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 928, fl. 
190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 128 
C15 – Casa dos Costa Lima 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1690/91 Casa; pegada à anterior. 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
157v. 

XVIII (segunda 
metade) 

«Cazas com seu quintal defronte o qual parte de huma com o jardim do Senhor 
Bispo; e da outra com o quintal do reverendo chantre Fernando Barboza de 

Albuquerque. Cujas cazas antigamente forão duas moradas e ficão abaixo das 
escritas retro…»  

A.D.P., Roteiro de 
prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 129 
C16 – Casa de Maria dos Reis 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

XVIII (segunda 
metade) 

Relativamente à sua localização, o documento diz que a casa seguinte ficava 
«abaixo das retro escritas humas em meyo», ou seja, a próxima casa ficava 
abaixo da Casa dos Costa Lima com a Casa de Maria dos Reis entre elas. 

A.D.P., Roteiro de 
prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 63. 

1888, Junho, 18 Pedido de licenciamento da construção de uma casa. A.H.M.P., Plantas de 
casas, N. CVI, fl. 553. 

1888, Junho, 21 Aprovação do projecto. A.H.M.P., Plantas de 
casas, N. CVI, fl. 555. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 130 
C17 – Casa dos Mota 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1616, Fevereiro, 25 
Dimensões do lote: «Item estas cazas de comprido medidas por dentro doze 
varas e hu palmo pella banda de baixo tambem por dentro Item de llargo tres 

varas e dous pallmos e pella banda da rua tres varas...» 

A:D:P:, Livro de 
Prazos, n.º 537, fl. 
76v. 

1690/91 Casa. 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
157v. 

XVIII (segunda 
metade) 

«Cazas que ficão abaixo das retro [a Casa dos Costa Lima] escritas humas em 
meyo» 

A.D.P., Roteiro de 
prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 131 
C18 – Casa dos Baião I 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1690/91 Casa e quintal; junto à escrita anteriormente. 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
158. 

XVIII (segunda 
metade) 

«Cazas, e quintal, que ficão por baixo das escritas retro, e são duas 
moradas…» 

A.D.P., Roteiro de 
prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 63. 

1880, Outubro, 21 Pedido de licenciamento para a construção de uma fachada poente para as 
casas dos Baião. 

A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXXVI, fl. 
38. 

1880, Outubro, 23 Aprovação do projecto. 
A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXXVI, fl. 
40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 132 
C19 – Casa dos Baião II 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1676, Junho, 17 

Auto de vedoria da casa quando era foreiro o beneficiado Manuel Baião: 
«…Tem estas casas no andar da rua des o cunhal do portal the o murinho do 
quintal onse varas e meia e de largo quatro varas menos um palmo na qual 
medição há um portal; camera; e quintal. Tem no andar de cima huma sala 
com suas janellas para defronte da cerca do senhor Bispo e huma camera com 
janella sobre o quintal; e hua cosinha que está sobre as casas em que vive 
Pedro de Souza; as quais partem do poente con outras casas da Misericordia e 
do nacente com casas de Pedro de Souza as quais são foreiras à Mesa 
Capitular, e do norte con a rua publica do Redemoinho; e do sul com o quintal 
desse caseiro que he foreiro a Camera desta cidade; o qual quintal possue seu 
sobrinho Manuel Bayão…» 

A.D.P., Vedorias, n.º 
504, fl. 25. 

1690/91 Casa e quintal; junto à escrita anteriormente. 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
158. 

XVIII (segunda 
metade) «Cazas que ficam pegadas às escritas retro…» 

A.D.P., Roteiro de 
prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 71. 

1880, Outubro, 21 Pedido de licenciamento para a construção de uma fachada poente para as 
casas dos Baião. 

A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXXVI, fl. 
38. 

1880, Outubro, 23 Aprovação do projecto. 
A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXXVI, fl. 
40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 133 
C20 – Casa dos Baião III 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1690/91 Casa e quintal. 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
158. 

XVIII (segunda 
metade) «Cazas pegadas às escritas retro com seu quintal…» 

A.D.P., Roteiro de 
prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 74. 

1833 Casa de segunda categoria (classificação que devia englobar as outras casas 
dos Baião). 

A.H.M.P., 
Recenseamento do 
bairro de Santa 
Catarina, n.º 2037, fl. 
136. 

1880, Outubro, 21 Pedido de licenciamento para a construção de uma fachada poente para as 
casas dos Baião. 

A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXXVI, fl. 
38. 

1880, Outubro, 23 Aprovação do projecto. 
A.H.M.P., Plantas de 
casas, n.º LXXVI, fl. 
40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 134 
C21 – Casa do cónego António Mourão 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

1690/91 Casa e quintal. 
A.D.P., Livro da 
Fazenda, n.º 869, fl. 
158. 

1710, Fevereiro, 26 

Vedoria da casa de António Mourão: «…Item hua morada de cazas de hum 
sobrado com seu quintal que medidas cada huma sobre sy se comesou a 
medicao pelo portal na forma seguinte // Item hum portal com sua porta de 
pedra lavrada para a rua que vai fazendo hum corredor para a caza do 
escritorio no mesmo andar da rua que tem de comprido de norte a sul desde a 
parede the a porta do escritorio sinco varas e tres palmos em que entra a 
grosura da parede que entra para o sul e de largo de nacente a poente desde a 
porta da rua the a porta que entra para a loge duas varas e nesta largura entra o 
vão de huma escada de pedra que dá serventia as cazas [Fl.62v.] //Item huma 
loge que fica defronte da porta da rua que medida por dentro tem de comprido 
da nacente a poente tres varas e tres palmos e de largo de norte a sul tres varas 
e palmo e meyo em que entra a grosura da parede que fica para sul // Item 
outra loge que fica ao pee desta para a parte do nacente com sua porta para o 
quintal que tem de comprido de norte a sul quatro varas e palmo e meyo em 
que entra a grosura da parede do sul e de largo de nacente a poente da porta 
que entra para esta loge the a porta que sahe para o quintal tres varas e quatro 
palmos // Item huma caza que serve de escritorio no andar da rua com porta e 
janella para o quintal que tem de comprido de nacente a poente seis varas em 
que entra a grosura da parede e de largo de nacente a poente sinco varas tem 
este escritorio huma alcova que medida sobre sy tem de comprido de nacente a 
poente tres varas e meya e de largo de norte a sul duas varas e meya e tem esta 
alcova huma janella piquena que lansa para o quintal // Item hua salla de 
sobrado com duas janellas de peitoril para a rua e outras duas de peitoril para o 
quintal repartida entre sy com dous repartimentos de madeira que servem de 
alcovas e huma porta que sahe para huma varanda de pedra com sua latada por 
sima para a parte da rua a qual latada vay cobrindo a mesma rua e está armada 
nas paredes desta caza e nas do quintal do Passo e medida esta salla toda junta 
da portada da cozinha the a porta que sahe para a baranda que he de norte a sul 
sete varas e de largo de nacente a poente seis varas // Item para a parte do sul 
fica tres cazas que medidas cada huma sobre sy a que fica para a parte da rua 
que serve de cozinha com sua janella de peitoril para a mesma rua tem de 
comprido de norte a sul tres varas e palmo e meyo em que entra a grosura da 
parede do sul e largo de nacente a poente duas varas e quatro palmos // Item a 
caza do meyo [Fl.63] logo para diante da cozinha que tem de comprido de 
norte a sul quatro varas e em que entra a grosura da parede do sul e de largo de 
nacente a poente tres varas e meya // Item huma caza que cahe para o quintal 
logo adiante da sobredita serve de caza de forno com sua porta e escada de 
pedra para o quintal com duas janellas de peitoril tem de comprido de norte a 
sul quatro varas e meya em que entra a grosura da parede do sul e de largo de 
nacente a poente tres varas e meya // Item hum quintal feito em canteiros com 
suas laranjeiras e arvores de fruto e suas latadas a roda e porta para a rua e 
sinco janellas de peitoril para a parte do nacente que tem de comprido de norte 
a sul vinte e tres varas e meya em que entrão as grosuras das paredes e de 
largo de nacente a poente medido pello meyo doze varas o comprimento deste 
quintal se medio pella parte do nacente aonde fas huma chave por detras das 
cazas que he o mais comprido e tem agoa das vertentes do Passo Episcopal por 
onde lhe vem por canos partem estas cazas e quintal do nacente a sul com 
quintal e cazas do reverendo conego Sebastiam de Prada Lobo de que he 
direito senhorio a Mitra e do norte com cazas e quintal de Manuel Bayão de 
que he direito senhorio o Reverendo Cabbido e do poente com a Rua de 
Redemuinhos…» 

A.D.P., Livro de 
Prazos, n.º 5187, fls. 
62-63 

C21 – Casa do vigário geral Bernardo de Azevedo e carvalho 
Documentos 

1774, Agosto, 5 

Vedoria à casa quando era foreira : Mariana Angélica de Azevedo: «…o 
quintal que consta do prazo velho pertencente as cazas do mesmo, hoje se acha 
tudo reduzido a cazas, que consta de hum sobrado para a parte da rua, e dois 
para a parte de tras, com sua logea ladrilhada de pedra no andar da rua, e por 
bayxo das escadas tem dois coartos para os mossos. Tem no andar de sima 
huma sala grande com duas janellas rasgadas que deitão para a rua e outra com 
grades de ferro que da luz a escadas, tem mais no [Fl.34] mesmo andar dois 
coartos com duas janellas tambem rasgadas para a parte da rua, e por bayxo 
tem huma logea, e huma casa que serve de estrebaria. Tem mais para a parte 
de tras no primeiro andar, que fica no livel da rua duas salas, e huma cozinha 

A.D.P., Vedorias, n.º 
504, fls. 33v.-34. 



tudo ao correr que tem seis janellas de peitoril, que deitão para os quintais, e 
por baixo da cozinha tem huma loge com porta para o quintal foreiro a 
Excelentissima Mitra tem no segundo andar tres salas com seis janellas 
rasgadas, e suas varandas de ferro que todas deitão para o quintal, e toda esta 
propriedade sendo medida no comprimento de norte a sul pela parte do 
nascente tem vinte e tres varas, e duas terças, e meya, e da parte do poente tem 
vinte e duas, e tres coartas e meya, e nesta medição entra o pedaço de terra 
para a parte do sul em que esta feito hum coarto de casas que pessue o 
consorte frey Antonio de Santa Ritta e medida de largo de nascente a poente 
tem treze varas parte do nascente com quintal que pessuem elles cazeiros 
foreiro a Excelentissima Mitra do poente com a rua publica, do norte com 
casas que forão de Nicolao de Sousa Cruz, e do sul com as casas em que vive 
o dito consorte frey Antonio de Santa Ritta foreiro a Excelentissima Mitra…» 

XVIII (segunda 
metade) 

«Cazas e quintal que ficão abaixo das atraz escritas […] huma grande 
propriedade…»» 

A.D.P., Roteiro de 
prazos do Cabido, n.º 
5272, fl. 77, e 78.. 

1833 Casa de segunda categoria. 

A.H.M.P., 
Recenseamento do 
bairro de Santa 
Catarina, n.º 2037, fl. 
137. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro n.º 135 
C22 – Casa do cónego Domingos Gonçalves Prada 

Documentos 
Data Descrição/Localização Documento 

XVII (anos setenta) 

Vedoria da casa, sendo foreiro o reverendo Afonso Lopes de Abreu: «…tem 
estas cazas dous sobrados de engado de paredes de pedra de alvenaria pela 
parte da rua ate o sobrado, e pelas mais partes de alto abaixo com sua portada 
de pedra lavrada na estrada, tem de comprido de norte a sul treze varas e de 
largo sete e mea, tem um portal que tem de comprido seis varas e mea, e de 
largo duas e mea adonde está hum cano que recebe as vertentes da agua que 
vem do jardim do senhor bispo quando cahir na rua para regar os quintais das 
ditas cazas e huma escada de pedra de esquadria lavrada que sobe para o 
segundo sobrado e huma porta para o quintal e outra para huma logea// item 
huma caza que serve de escritorio com suá alcova e huma porta que vai para o 
quintal e bem mais duas janellas rasgadas de pedra lavrada de esquadria que 
cahem sobre o quintal das ditaz cazas que tudo tem de comprido des varas e 
mea e de largo sette varas e mea// item no sobrado de sima para a parte da rua 
huma saleta com duas alcovas repartidas de tapamentos de taipa com duas 
janelas de peitoril e dous almarios nas parades e tão forradas tem tudo de 
comprido nove varas e de largo tres// item outra caza para a parte da rua que 
serve de cozinha de telha vam com huma janela de peitoril para a rua tem de 
comprido seis varas e de largo coatro// item huma sala no dito sobrado de sima 
forrada de engado com huma alcova, e huma chamine de pedra com tres 
janelas de peitoril que cahem sóbre os quintais das ditas cazas, tem de 
comprido oito varas, e de largo seis// item huma no fundo das ditas cazas com 
sua porta para o quintal tem de comprido nove varas, e de largo sette, 
confrontão estas cazas do nascente com as cazas e quintal do Reverendissimo 
Cabido desta cidade que possue João Ferreira e do norte com a rua de 
Redemoinhos e das mais partes com os quintais das ditas cazas// item um 
quintal tapado de pedra no andar da rua com sua porta para ella com suas 
pereiras e larangeiras e hum mirante lageado de pedra tem de comprido 
dezassete varas, e de largo nove, confronta de nascente com as ditas cazas e do 
poente com o quintal da Misericordia desta cidade, e do norte com a rua e do 
sul com outro quintal das ditas cazas// item outro quintal tapado de pedra com 
suas latadas e cheo de arvores de fruto com suas ortas repartido em dous 
socalcos tem de comprido trinta e coatro varas e de largo treze, confronta do 
nascente com o quintal da Misericordia e do poente e sul com o caminho e 
Rua da Senhora do Postiguo da Verdade e do norte com as ditas cazas…» 

A.D.P., Cartório da 
Mitra, n.º 5363, fl. 
264v. 

1759, Janeiro, 3 

Vedoria da casa, sendo foreiro o tesoureiro-mor de Cedofeita João 
Nepomuceno de Sousa Henriques: «…Item huma morada de cazas de dous 
andares e todos de pedra, cujo primeiro andar que fica no livel da rua consta 
de huma logea ladrilhada de pedra com a porta para a rua publica de 
Redemuinhos, a qual ja chamão Rua dos Conigos, ou Rua de Tras da Se, e 
tambem huma porta para o quintal que lhe fica no poente, alem do que tem 
suas escadas de pedra para o segundo andar em principio dellas tem huma pia 
em que se lança a agoa para o quintal; tem esta logea outra porta a parte do 
nascente que he de serventia para hum prazo foreyro ao Excelentissimo 
Cabbido, e emphiteuta o dito reverendo tizoureyro mor de Cedofeita; tem mais 
outra porta pella qual se dece para outra logea, e para o quintal de baixo, 
tambem outra porta pella qual se entra para hum escriptorio o qual tem duas 
janellas rasgadas com suas grades de ferro que cay sobre o quintal de baixo; 
neste mesmo escriptorio esta huma porta para parte do nascente pela qual se 
desce para o prazo foreiro ao Reverendissimo Cabbido, e da parte do poente 
tem outra porta defronte da porta travessa da capella de Nossa Senhora da 
Verdade, e por ella se say asim para o quintal, e varandas, como para a dita 
capella e proxima a esta porta tem tambem o dito escriptorio huma alcova. No 
segundo andar tem huma salla pequena para a parte da rua com janellas 
rasgadas, com grades e nesta [Fl.183v.] sala esta huma porta na ilharga de 
nascente para hum quarto que serve de cozinha e he do prazo da Meza 
Capitular, e na ilharga do poente huma cozinha que serve de despença com 
huma janella rasgada para a dita rua, e com grades de ferro tambem em outra 
janella de vista para o quintal alem do que tem sua chemine e huma salla para 
despejos, cuja cozinha he deste prazo; no mesmo andar tem huma salla grande 
que fica para a parte do sul com duas janellas de peitoril sobre o quintal de 
baixo com outra janella de peitoril na ilharga sobre o quintal de cima, e 
varanda na ilharga do nascente tem uma porta para o quarto foreyro ao 
Cabbido, tem mais esta salla dous quartos inteyros para os quais he serventia 
por huma porta; tambem tem hum quarto ou camarata com sua janella pequena 
sobre o quintal de cima por bayxo do andar da rua acima descripto tem huma 
logea pela qual se desce por escadas de corrimão de pedra, e tem hum botareo 
o pillar que sustenta o sobrado,  escriptorio, em esta logea esta huma porta de 
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arco para o quintal de baixo, o qual antigamente foy porta ou postigo dos 
muros da cidade velha, e toda esta propriedade sendo medida pello meyo das 
cazas de norte a sul tem de comprido treze varas, e de largo na fronteyra da 
dita rua tem seis varas e mea // Item o quintal de cima com sua varanda, e 
eyrado ladrilhado de pedra com suas grades de ferro na mesma varanda para a 
parte do rio Douro, e este quintal se acham duas varandas, e para a parte da rua 
da ilharga da capella da Senhora da Verdade esta huma meza de pedra com 
seus assentos da mesma e junto as cazas acima medidas tem hum tanque de 
pedra com sua pia enserida na parede pra onde vem agoa das vertentes do 
jardim do palacio episcopal e sendo medido este quintal pello meyo de norte a 
sul tem de comprido quinze varas, e de largo bem no meyo tem onze, 
comfronta este dito quintal chamado de cima pello nascente com as cazas 
acima medidas, pello poente com capella de Nossa Senhora da Verdade cuja 
capella esta contigoa ao postigo chamado antigamente da Mentyra e hoje se 
domina da Verdade, e foy porta do muro da cidade velha, de norte confronta 
com a dita rua publica, e do sul com o quintal de baixo que he deste prazo // 
Item o quintal de baixo com sua varanda junto as cazas e com duas 
larangeyras e mais algumas arvores de fruto e com hum tanque de pedra 
[Fl.184] no meyo, e pella parte de bayxo delle tem hum socalco junto ao cano 
e aqueduto que vay para o colegio dos reverendos padres da companhia de 
Jezus com seus limoeyros tudo murado de pedra sobre sy com huma caza para 
parte do poente a qual tem a qual  tem sahida por huma porta que vai para a 
rua do Barredo e Codeçal por baixo do dito postigo, cuja caza tem por bayxo 
uma estevaria, e por cima huma salla com sua janella de peitoril para a dita rua 
do Barredo defronte do dito aqueduto, e sendo medido este dito quintal de 
nascente a poente tem de comprido vinte e quatro varas, e de largo pella parte 
do nascente tem dezaseis varas, e acaba em ponta aguda para parte do poente, 
e nesta medessam se cumpriende a dita caza  levara de semeadura meyo 
alqueyre de senteyo e confronta este quintal do nascente com o outro quintal 
deste prazo, que pessue o licenciado Doutor João de Azevedo e Carvalho 
conigo na Se Catheedral desta cidade do poente com o caminho que dece do 
postigo da Senhora da Verdade para o Barredo, e para o Codeçal, do norte 
confronta com cazas acima medidas, e com quintal com caminho do Codeçal e 
Barredo, e com o cano de agoa que em arcos vay para o dito colégio // Item 
pertence a esta propriedade acima medida as vertentes do jardim do palacio do 
Excelentissimo Reverendissimo Senhor Byspo na forma do prazo velho, cujas 
vertentes sahem [*] lamacal, ou canal de pedra que esta imbutido no muro do 
dito jardim e cay na dita rua publica defronte das cazas e quintal deste prazo se 
costumão incaminhar por hum cano de pedra que esta na logea da porta da rua 
das ditas cazas // titulo do que possue o reverendo conigo João de Azevedo e 
Carvalho como consorte deste prazo o qual por estar prezente por elle foy dito 
estava possuidor do quintal que abaixo se segue [?] parte por falecimento de 
seu thio o reverendo Doutor Bernardo de Azevedo e Carvalho conigo da Santa 
Se desta cidade, o qual o houve por troca ou arrematassam que fes com o 
reverendo conigo Sebastiam de Parada Lobo, ficando o dito reverendo conigo 
Bernardo de Azevedo com o quintal abaixo medido, e confrontado [Fl.184v.] 
por ser pertença deste prazo e dando por ella cuma pequena porsam de terra ao 
dito reverendo Sebastiam de Perada Lobo para elle nella fazer hum quarto de 
cazas, como com effeyto fes no meyo das cazas de hum e outro ficando a dita 
terra dada ao reverendo Sebastiam de Perada foreiro ao Reverendissimo 
Cabbido e o quintal dado ao reverendo Bernardo de Azevedo foreyro a 
Excelentissima Mitra por ser pertença deste seu prazo, cujo contrato de 
permuta […] cuja propriedade he a seguinte // Item junto as cazas delle dito 
consorte hum quintal tapado de parede com suas ramadas, e hum socalco e 
sendo medido de norte a sul tem pella parte do nascente quinze varas e mea, e 
pella parte do poente dezasseis de comprido, e sendo medido no meyo tem de 
largo doze varas e mea, levara de semeadura meyo alqueire de centeyo, 
confronta pella parte do nascente com outro quintal foreyro ao Senado da 
Camera, que possue o cabessa deste prazo e lhe ficou de Nicolau de Souza 
Crus, e pella parte do poente confronta com o quintal ja medido no titulo do 
cabessa deste prazo, de norte com as cazas em que elle dito consorte vive e 
que ficaram de seu thio o reverendo Bernardo de Azevedo e sam foreiras ao 
Excelentissimo Cabbido, de de (sic) com o caminho chamado a Viella das 
Indulgências pello qual vem o cano de agoa em arcos para o colegio dos 
reverendos padres da Companhia de Jezus…» 

1774, Agosto, 5 

Vedoria da parte da casa pertencente ao Cabido, quando era morador o padre 
António de Santa Rita: «… Item hum pedaço de terra em que se acha hi feito 
hum coarto [Fl.34v.] de casas que consta de huma logea no andar da rua e por 
sima hum sobrado que serve de cozinha com sua janella rasgada para a rua, e 
para a parte de traz tem dois sobrados no primeiro que fica no libel da rua, tem 
hum escriptorio com sua alcova, e huma janella rasgada para o quintal, e por 
bayxo tem huma logea com porta para o quintal, foreiro a Excelentissima 
Mitra, e no segundo andar tem huma sala com sua alcova, e duas janellas 
rasgadas para o dito quintal, e sendo medido, este pedaço de terra sobre sy tem 
de comprido de nascente a poente doze varas, e tres coartos, e pela parte da rua 

A.D.P., Vedorias, n.º 
504, fls. 34-34v. 



que he na testa do norte tem coatro varas e meya tersa, e pela parede de tras, 
que he do nascente, tem coatro varas, e tres coartos: Parte do nascente com 
quintal que pessue elle consorte foreiro a Excelentissima Mitra, e do poente 
com a rua publica, e do norte com casas deste prazo, e do sul com casas delle 
consorte, foreiro a Excelentissima Mitra.  

1833 Casa de segunda categoria. Era «Palaçada», «muito boa caza e com muitos 
comodos com cavalharices [quatro] e cocheira» 

A.H.M.P., 
Recenseamento do 
bairro de Santa 
Catarina, n.º 2037, fl. 
137. 
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