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RESUMO  

 

Este trabalho incide sobre o tratamento arquivístico feito à série Sentenças, 

pertencente ao fundo do Cabido da Sé do Porto, que se encontra custodiado no Arquivo 

Distrital do Porto. Esse tratamento resultou de um estágio desenvolvido na instituição 

supra mencionada e teve como objetivo principal elaborar a descrição arquivística dos 

livros e documentos que compõem a série, de modo a obter um instrumento de 

pesquisa, neste caso um catálogo, que sirva para apoiar a consulta do utilizador do 

arquivo. 

Para além da descrição arquivística, que constitui o grosso do trabalho, este 

apresenta também outros contributos, nomeadamente para o conhecimento do Cabido 

da Sé do Porto, e propõe novas abordagens para a análise e tratamento arquivístico da 

série Sentenças.  

 

Palavras-chave: Sentenças; Cabido da Sé do Porto; Arquivística; Arquivo Distrital do 

Porto. 
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ABSTRACT 

 

This project is based on the archival research of the series of documents 

Sentenças, which is part of the Porto’s Cathedral Chapter and it is held in the Porto’s 

District Archive. This research is the result of an internship developed in the above 

mentioned institution and its main objective was to create the archival description of the 

books and documents that are part of Sentenças, in order to obtain an access tool, a 

catalogue in this case, that the user can apply when consulting the archives. 

Besides the archival description, which is the main part of this project, it is also 

my objective to present other means of contribution, namely to the interest of the 

Porto’s Cathedral Chapter, and to propose new approaches for the archival analysis and 

processing of the series of documents Sentenças. 

 

Key words: Sentenças, Porto’s Cathedral Chapter , Archive System, Porto’s District 

Archive. 
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ADP – Arquivo Distrital do Porto 

Cf. - conforme 

Conc. - concelho 

Cons. – consultado 

EAD - Encoded Archival Description 

Ed. – edição 

Enc. - encadernação 

Fl(s). – fólio(s)   

Freg. - freguesia 

ISAAR(CPF) – Norma Internacional de Registo de Autoridade Arquivística para 

Pessoas Colectivas, Pessoas Singulares e Famílias 

ISAD(G) – Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística 

ODA – Orientações para a Descrição Arquivística 

p. – página  

v. - verso 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito do Mestrado em História e Património, ramo de Arquivos Históricos, 

realizámos um estágio curricular no Arquivo Distrital do Porto entre os meses de 

novembro de 2012 e fevereiro de 2013, sob a orientação da Prof.ª Doutora Cristina 

Cunha e da Prof.ª Doutora Fernanda Ribeiro, por parte da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, e também sob a orientação do Dr. Rui Esperança, por parte da 

instituição de acolhimento. O relatório de estágio que aqui apresentamos reflete não só a 

concretização do plano de estágio proposto, que pretendeu contribuir para o 

desenvolvimento do património documental portuense, mas também o percurso teórico 

que fomos construindo ao longo dos dois anos de Mestrado e que muito contribuíram 

para auxiliar a parte prática do trabalho em arquivo. 

“Adquirir, armazenar e recuperar informação”1 são, nas palavras de Armando 

Malheiro da Silva, as funções principais de qualquer sistema de informação. Assim 

sendo, facilmente conseguimos encontrar em qualquer arquivo resposta a estas três 

funções, já que adquiriu e adquire muita informação, materializada em documentos, 

armazena-a e conserva-a nos seus depósitos de modo a ficar disponível para a 

posteridade, e procura recuperar a memória impregnada nessa informação. Podemos 

olhar para os arquivos como um lugar onde guardamos memórias coletivas, para que 

elas prevaleçam para as gerações futuras. Por serem transmissores de conhecimentos 

passados, os documentos devem ser vistos como um património cultural de enorme 

relevância, ao serviço de todos os cidadãos. Valorizar e preservar este património faz 

parte da responsabilidade social e cultural de todos.  

Os fundos eclesiásticos existentes nos arquivos nacionais apresentam-nos um 

conjunto de memórias e informações muito importantes para a história nacional, quando 

comparados com os fundos de cariz régio ou municipal, visto que os homens da Igreja 

foram os primeiros a redigir documentos e a preservá-los nos seus primitivos arquivos, 

                                                           
1 SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática de uma Ciência da Informação. 
3ª ed. Porto: Edições Afrontamento, 2009, p. 25. 
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sendo muitas vezes os guardiães da documentação de maior valor para o conhecimento 

do avanço e crescimento do reino português2. 

De modo a dar mais alguns contributos para a história da cidade do Porto e, 

igualmente, para o conhecimento do clero capitular, que ainda se encontra pouco 

estudado para a diocese portuense, escolhemos como objeto do nosso trabalho de 

estágio a documentação relativa à série Sentenças do fundo do Cabido da Sé do Porto, 

que se encontra à guarda do Arquivo Distrital do Porto. Esta série não trata apenas da 

junção de processos judiciais envolvendo o Cabido ou os seus membros, como 

erradamente o seu título nos leva a crer, mas sim da união desses processos com outros 

tipos de documentos relacionados com a vida económica e administrativa deste grupo 

eclesiástico, que foi dono e senhor de uma importante parte do burgo portuense durante 

muitos séculos. Esta documentação apresenta-nos novos dados sobre a evolução 

económica e social do Porto, contribuindo para o seu conhecimento histórico e para uma 

aproximação entre o leitor e os seus antepassados, sendo muitas vezes confrontado com 

locais por onde ainda hoje passa ou visita. 

O principal objetivo do nosso estágio foi o de realizar a descrição da série 

Sentenças, através da análise dos seus 111 livros, de modo a facultar ao utilizador o 

conteúdo de cada livro (datas extremas, assuntos, locais, etc.), culminando na produção 

de um catálogo. Propusemos para o nosso trabalho os seguintes objetivos específicos: 

 Compreender a evolução orgânico-funcional da instituição Cabido; 

 Conhecer a história e a constituição do fundo do Cabido da Sé do Porto; 

 Rever a descrição arquivística da série Sentenças; 

 Descrever os livros constituintes da série e os seus documentos, de modo a 

produzir um instrumento de pesquisa, neste caso um catálogo; 

 Apresentar outras propostas de análise e tratamento para a informação que 

compõem esta série. 

 

                                                           
2 Cf. GOMES, Saul António – “The Editions of Archival Sources and Documents”. In MATTOSO, José 
(dir. de) – The Historiography of Medieval Portugal (c. 1950-2010). Lisboa: Universidade Nova de 
Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e Instituto de Estudos Medievais, 2011, p. 25-43. 
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Para a consecução destes objetivos, planeamos as seguintes tarefas: 

levantamento, análise e revisão bibliográfica; familiarização com a instituição de 

acolhimento, normas arquivísticas seguidas e programa informático utilizado; 

conhecimento e análise dos instrumentos de pesquisa existentes sobre o fundo do 

Cabido (guias, inventários, roteiros, etc.); análise dos livros e documentos das Sentenças 

ao nível interno e externo; descrição arquivística da documentação utilizando o Módulo 

de Descrição Arquivística do DigitArq; produção de um instrumento de pesquisa 

(catálogo); elaboração de uma nova organização para a série e índices de apoio3. 

De modo a apresentar corretamente esta série ao utilizador, procurámos 

pesquisar e estudar o funcionamento dos Cabidos nacionais, assim como a estrutura dos 

processos judiciais. Para além disso, a diversidade documental com que esta série nos 

presenteou, obrigou-nos a estabelecer várias tipologias para além da sentença4. Este 

trabalho, moroso e cuidado, foi, todavia, de grande utilidade para a nossa compreensão 

da série e acreditamos ser também muito útil para o utilizador. 

A análise de cada livro e a sua posterior descrição teve por base a recolha da 

data, assunto, local e tipologia de cada documento que o constitui. Apesar de, 

inicialmente, ambicionarmos fazer a análise ao nível do documento, a dimensão 

alargada da série, que é constituída por 111 livros, como já referimos, obrigou-nos a 

optar por uma análise que fosse mais conveniente para o objetivo último de todos os 

arquivos – fornecer a máxima informação ao utilizador sobre o património que possui. 

Visto que apenas existia uma breve descrição sobre a série no seu todo, optamos por 

passar à descrição intermédia entre a série e o documento: a descrição ao nível da 

unidade física. Procedemos assim à descrição arquivística de cada livro, oferecendo ao 

utilizador informações sobre os tipos de documentos que constituem cada livro 

analisado. Finalizada essa tarefa de descrição das unidades físicas, foi então possível 

fazer a descrição ao nível do documento, que abrangeu os 30 primeiros livros. 

Gostaríamos de ter podido ir mais longe, mas o volume de informação e o tempo 

disponível condicionaram essa abordagem. 

                                                           
3 No início do nosso estágio foi elaborado um cronograma das atividades planeadas. Veja-se Apêndice 1 – 
Cronograma de Atividades Planeadas e Realizadas. 
4 Veja-se Apêndice 2 – Listagem de Tipologias Presentes na Série Sentenças; Apêndice 3 – Tipologias 
Documentais da Série e sua Percentagem; e Apêndice 4 – Glossário de Tipologias Presentes na Série. 
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Quanto à estrutura deste relatório, ele é composto por três partes distintas: na 

primeira apresentamos as contextualizações necessárias ao bom entendimento deste 

trabalho, nas suas variantes arquivística, patrimonial e histórica; na segunda parte, 

analisamos o desenvolvimento do estágio e as opções metodológicas tomadas, 

apresentamos a instituição de acolhimento, o objeto de estudo, o tratamento da 

informação e o produto final; e por fim, na terceira parte, oferecemos outras propostas 

de análise e tratamento da série. Como apêndices deste trabalho, apresentamos um 

glossário de tipologias da série Sentenças e um glossário de termos jurídicos, para além 

do catálogo da série.  



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PARTE – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

“La Archivística es la ciencia de los archivos, no de los documentos aunque en última 

instancia éstos sean el producto integrante de aquéllos. Como tal se ocupará de la 

creación, historia, organización y servicio de los mismos a la Administración y a la 

Historia, en definitiva a la sociedad.” 

 

(in HEREDIA HERRERA, Antonia – Archivística General. Teoría y Práctica. 

 3ª ed. Sevilha: Diputación Provincial de Sevilla, 1988, p. 11) 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO ARQUIVÍSTICA: CONCEÇÕES TEÓRICAS 

 

Antes de mais, importa definir o que é a Arquivística. Mais do que uma 

disciplina aplicada ao campo da Ciência da Informação, como são igualmente a 

Biblioteconomia e a Documentação, ela “tem por objecto os arquivos, os princípios e 

métodos da sua constituição, conservação, organização e comunicação“5. São três os 

elementos que provêm de tempos remotos e que perduram até à atualidade como as 

noções essenciais utilizadas pela Ciência da Informação: registo; memória; e 

recuperação/acesso/uso. 

Os arquivos, entendidos como centros acumuladores de documentos, são, pois, o 

grande objeto de trabalho da Arquivística6, cuja finalidade é a de disponibilizar a 

informação que possui a toda a sociedade e não apenas ao investigador, através de um 

método que obriga a olhar e a analisar os arquivos e a sua documentação como parte de 

um todo e não como elementos dissociados de tudo o mais que possa existir. “A 

Arquivística pode e deve ser uma ciência para além do meramente instrumental ou 

técnico, o que, desde logo, obriga a substituir o primado do fazer pelo do conhecer”7. 

A informação é um fenómeno humano, intrínseco ao Homem, pelo que a criação 

das bibliotecas e dos arquivos nasceu da sua necessidade de preservar e conservar a 

informação em suportes. “Archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea 

su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una 

persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados, 

respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la persona o 

institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia”8. A 

                                                           
5 ALVES, Ivone [et. al.] – Dicionário de Terminologia Arquivística. Lisboa: Instituto da Biblioteca 
Nacional e do Livro, 1993, p. 7. 
6 Se o grande objeto de trabalho da Arquivística é o arquivo, implicitamente serão também seus objetos 
de trabalho os documentos e a informação, já que cada um depende do outro. O documento é a 
informação registada num suporte e que tem o objetivo de ser comunicada, sendo que o suporte dá a 
garantia de que a informação se conservará. A informação é “Qualquer elemento capaz de ser expresso 
com o auxílio de um código. É correntemente empregado como sinónimo de dado.” (ALVES, Ivone [et. 
al.] – Dicionário de Terminologia…, p. 57.) 
7 SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática de uma Ciência da Informação. 
3ª ed. Porto: Edições Afrontamento, 2009, p. 213. 
8 HEREDIA HERRERA, Antonia – Archivística General. Teoría y Práctica. 3ª ed. Sevilha: Diputación 
Provincial de Sevilla, 1988, p. 59. 
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palavra “Arquivo” deriva do grego Archéion e do latim Archivum, e significaria o sítio 

onde se guardava a informação. 

O arquivo pode ser uma instituição, quando apresenta uma personalidade 

jurídica própria, como é o caso dos Arquivos Distritais; ou um serviço ou setor 

orgânico, quando está inserido numa outra instituição, como é o caso dos arquivos de 

empresas, por exemplo. Um arquivo só pode ser denominado desta forma quando é 

constituído por informação orgânica, ou seja, por informação estruturada que traduz o 

funcionamento de algo. Um conjunto de atos informacionais soltos não constitui, por si 

só, um arquivo. “Arquivo é um sistema (semi-) fechado9 de informação social 

materializada em qualquer tipo de suporte, configurado por dois factores essenciais – a 

natureza orgânica (estrutura) e a natureza funcional (serviço/uso) – a que se associa um 

terceiro – memória – imbricado nos anteriores”10. 

A origem dos arquivos está implicitamente ligada à origem e nascimento da 

escrita, já que esta tem o intuito de transmitir informação. Como refere Armando 

Malheiro da Silva, “Poder-se-á definir como um fenómeno espontâneo”11. O facto de a 

escrita estar ligada aos arquivos permite-nos apontar um período para o seu nascimento, 

o qual terá ocorrido nas antigas civilizações do Médio Oriente, onde teve origem a 

escrita. Uma vez que a escrita era ainda muito pouco desenvolvida e conhecida, os 

arquivos eram vistos como locais sagrados e de extrema importância, onde se 

guardavam todos os suportes que continham informações relevantes para o quotidiano e 

com valor de testemunho. Ainda que rudimentar, existia já uma prática arquivística, 

muito assente nos princípios da administração e da jurisprudência do território. 

“Na transição do Mundo Antigo para a Idade Média deu-se a cristalização do 

conceito e a vulgarização do termo arquivo”12. Apesar de este ser ainda muito 

incipiente, começa a aumentar a sua importância e passa a estar à guarda, sobretudo, de 

mosteiros e conventos. Como o período medieval é um tempo de grandes avanços e 

recuos para a maioria dos reinos, não havendo uma fixação dos seus senhores, seria nas 

                                                           
9 Os sistemas podem ser abertos ou fechados. Os primeiros são aqueles cujas funções não são, nem estão, 
estritamente determinadas, ao invés dos segundos que são absolutos e não permitem oscilações. No 
campo da informação é possível aceitar-se que existam sistemas semi-fechados, ou seja, que aceitam 
alguma abertura e influência de variáveis externas. (Cf. SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – 
Arquivística – Teoria e Prática…, p. 37 a 39.) 
10 SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática…, p. 214. 
11 SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática…, p. 45. 
12 SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática…, p. 204. 
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instalações das instituições eclesiásticas que melhor estariam guardados os documentos, 

pelo valor e importância que o homem medieval sabia que deles emanava. “A escrita, na 

sua primordial função de acumular, perpetuar e justificar o conhecimento, constituiu, 

desde sempre, e na Idade Média muito mais, um excelente meio de gestão política, 

legislativa, económica ou religiosa”13. A transição para a época moderna trouxe uma 

novidade ao mundo dos arquivos, que se traduziu na sua grande concentração, unindo-

se vários acervos em edifícios destinados a esse fim. É o caso da Torre do Tombo, em 

Portugal, e do Arquivo Geral de Simancas, em Espanha. 

A entrada dos arquivos na contemporaneidade, coincide com o período da 

Revolução Francesa, quando a noção de arquivo se estende à de instituição ou serviço 

público. Se inicialmente se assiste aos arquivos localizados junto aos seus produtores, 

nas suas próprias instituições, passando depois para edifícios aglutinadores de 

informação, aquando da nacionalização da documentação, consequência da própria 

nacionalização dos Estados, o que a Revolução Francesa proporcionou foi uma 

revolução nos próprios arquivos, já que estes guardavam os fundamentos da 

organização do Estado e todos os conceitos contra os quais se lutava em França. Só com 

a criação de um novo serviço seria possível limpar a imagem dos arquivos nesse 

período, pelo que foram criados, por decreto, os Archives Nationales, como sendo uma 

instituição que geria a informação de outras instituições anteriormente extintas. “Com a 

Revolução Francesa formalizou-se, pela primeira vez, o propósito de liberalização do 

acesso aos arquivos pela generalidade da população”14. 

Ao longo do século XIX, a Arquivística vai ganhando o estatuto de disciplina, 

mas ainda subordinada ao serviço da História. Para isso muito influenciou a criação da 

École de Chartes, em 1821, que fez surgir os primeiros arquivistas-paleógrafos que 

iriam trabalhar nos novos arquivos públicos. Neste período, a Arquivística assume uma 

vertente custodial e historicista. “A edição do Manual holandês, em 1898, da autoria de 

S. Muller, J. A. Feith e R. Fruin, marcou o início de um novo período, em que o 

predomínio da vertente técnica se vai afirmar definitivamente, libertando a teoria e 

prática dos arquivos da dependência directa dos paradigmas historiográficos”15. Este 

                                                           
13 SANTOS, Maria José Azevedo – “A Evolução da Língua e da Escrita”. In SERRÃO, Joel; 
MARQUES, A. H. de Oliveira (dir. de) – Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 1996, p. 
627. 
14 SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática…, p. 205. 
15 SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática…, p. 206. 
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livro viria a assumir a viragem da Arquivística como disciplina técnica, distinta da 

ciência auxiliar da História. 

O século XX apresentou duas novas vertentes arquivísticas: uma voltada para a 

História e para os arquivos históricos, e outra voltada para a administração e para os 

seus arquivos correntes. Esta realidade foi, sobretudo, anglo-saxónica, onde coexistiam 

os Archives, de cariz histórico, e os Records, mais voltados para a documentação 

corrente. Mas visto que, com o passar do tempo, os arquivos correntes se 

transformavam em arquivos históricos, esta divisão acabou por cair em desuso, sendo 

substituída, nos finais do século XX, pela noção de arquivo integrado. Este século ficou 

também marcado pelo nascimento do Conselho Internacional de Arquivos, em 1950, 

que possibilitou uma maior discussão sobre os fundamentos científicos desta área. 

No final do século XX e inícios do XXI, a Arquivística debateu-se, sobretudo, 

com os problemas que a revolução tecnológica trouxe, sendo a informática um novo 

meio de gerir documentação. Esta nova fase possibilitou, e tem vindo a possibilitar, que 

a Arquivística se insira e crie raízes no campo da Ciência da Informação, apresentando 

um método e um objeto que lhe atribui uma identidade própria. 

A necessidade de eliminar a informação em excesso levou à criação de um 

critério para a avaliação da informação, que se designou por “Teoria das Três Idades”. 

“Dicha teoría está en relación con la idea y realidad de que los documentos no son algo 

muerto o inactivo sino que tienen una vida propia”16. A primeira fase, denominada de 

arquivo corrente, com duração até 5 anos, caracteriza-se pela circulação e transmissão 

da informação, sendo que toda a documentação é importante; a segunda fase, intitulada 

arquivo intermédio, com duração de 5 a 25/30 anos, obriga à realização de uma seleção 

e avaliação da documentação que necessita de ser preservada, podendo ainda ser objeto 

de consulta regular; e a terceira fase, conhecida como arquivo histórico, com mais de 

25/30 anos, carateriza-se pela arquivação e conservação de toda a documentação 

selecionada na fase anterior, destinando-se, sobretudo, a fins de investigação. A duração 

de cada fase poderá estar relacionada e subordinada à legislação em vigor em cada país. 

Tal como todas as ciências, também a Arquivística necessita de um objeto e de 

um método. Quanto ao objeto, este foi já apresentado no início desta breve 

contextualização, faltando apenas explanar o método subjacente a todos os campos da 
                                                           
16 HEREDIA HERRERA, Antonia – Archivística General…, p. 109. 
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Ciência da Informação. “O método arquivístico é afirmado, desenvolvido, consolidado e 

aperfeiçoado pela dinâmica de uma investigação quadripolar que se opera e se repete 

continuamente no respetivo campo de conhecimento”17. Proposto por P. de Bruyne, J. 

Herman e M. de Schoutheete, o método quadripolar procura não restringir a 

investigação e o conhecimento científico a um campo apenas tecnológico e 

instrumental, mas antes promover o intercâmbio interdisciplinar18, fomentando a 

interação e a abertura dos quatro pólos que constituem este modelo.  

 

 

 

 

No pólo epistemológico, primeira instância do método quadripolar, situam-se os 

paradigmas sobre a realidade a analisar; diz respeito à visão, à perspetiva do 

investigador. “(…) Opera-se, segundo J. Herman, a permanente construção do objecto 

científico e a delimitação da problemática da investigação”19. Neste pólo, ocorre uma 

                                                           
17 SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática…, p. 220. 
18 A fim de promover este intercâmbio interdisciplinar, foi necessário dominar o debate entre as noções de 
quantitativo e de qualitativo do conhecimento arquivístico. “Quantitativo, porque há aspectos do objecto 
(…) susceptíveis de observação (…), de experimentação (…) e de medida (…). Qualitativo, porque se 
verifica a implicação modeladora do sujeito e, em consequência disto, a emergência de uma objectividade 
relativa (…).” (SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática…, p. 220). 
19 SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática…, p. 221. 

Imagem 1 – “Dinâmica de investigação inspirada no modelo topológico da 
prática metodológica de Paul de Bruyne [et. al.] (1974)”. (SILVA, 
Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática de uma 
Ciência da Informação. 3ª ed. Porto: Edições Afrontamento, 2009, p. 221.) 

 



18 
 

reformulação constante dos paradigmas e dos critérios de cientificidade, assim como da 

própria problematização de investigação. 

No pólo teórico, “manifesta-se a racionalidade predominante do sujeito que 

conhece (se relaciona e se adequa com) o objecto, bem como a respectiva postulação de 

leis, formulação de conceitos operatórios, hipóteses e teorias (plano da descoberta) e 

subsequente verificação ou refutação do «contexto histórico» elaborado (plano da 

prova)”20. Este pólo assenta em dois princípios fundamentais: o respeito pelos fundos e 

o respeito pela ordem tradicional dos documentos. Atualmente, a teoria que se aceita é a 

teoria sistémica, que entende o arquivo como um sistema de informação, e que 

analisaremos mais à frente. 

No pólo técnico, o investigador, através de uma via mais instrumental, toma 

contacto com a realidade que objetivou nos pólos anteriores. Na Arquivística, este pólo 

carateriza-se, maioritariamente, pelo uso das normas internacionais de descrição. Uma 

vez que este pólo procura verificar ou refutar as hipóteses anteriormente equacionadas, 

é necessário que se realizem duas operações fundamentais: a observação casuística ou 

de variáveis; e a avaliação retrospetiva e prospetiva21. 

Por fim, no pólo morfológico, reflete-se sobre os resultados do produto final e 

assume-se a análise e avaliação feita. “Trata-se da organização e da apresentação dos 

dados, devidamente crivados no pólo teórico e aferidos no pólo epistemológico (…)”22. 

A partir deste pólo é possível configurar o objeto científico e apresentar o processo que 

levou à sua construção. 

Terminado todo o processo, é possível reiniciar o ciclo de investigação. A 

relação dinâmica que ocorre entre estes quatro pólos permite a acumulação de 

conhecimentos e leva a uma apreensão total do objeto. Este método funciona de um 

modo integrado, em que temos um paradigma, suportado por uma teoria, que necessita 

de fazer experiências com os instrumentos e técnicas disponíveis, para finalmente obter 

um resultado. “(…) O estudo de um arquivo qualquer (municipal, de empresa, de um 

ministério, etc.) não poderá continuar a esgotar-se na apresentação descritiva do 

inventário ou do catálogo, precedida eventualmente de uma resenha histórica 

                                                           
20 SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática…, p. 222. 
21 Cf. SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática…, p. 223 e 224. 
22 SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática…, p. 224. 
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«enxertada», mas terá de assentar numa sólida formatação dos resultados (pólo 

morfológico) a qual remete para a dimensão epistemológica (pólo teórico) e para a 

explicação e interpretação universal do processo informacional (…)”23. 

Como referimos no pólo teórico, atualmente tem larga aplicação nos arquivos a 

teoria sistémica, a qual entende o arquivo como um sistema de informação. Esta teoria 

centra-se no arranjo do todo, ou seja, nas relações entre as partes que se relacionam e 

interagem orgânica e funcionalmente. Existem dois tipos de sistema: os organizados ou 

operatórios, que apresentam uma estrutura formada por órgãos, e os não organizados ou 

combinatórios, que apresentam uma estrutura formada por comportamentos. Cada 

sistema é formado por secções orgânicas ou por subsistemas. Os arquivos traduzem-se, 

então, em sistemas operatórios. 

Os sistemas, em arquivo, são caracterizados por vários elementos, que se 

dividem em três áreas: 

 Estrutura orgânica – esta pode assumir duas configurações distintas: pode ser 

unicelular, quando apresenta apenas um setor orgânico; ou pluricelular, quando 

apresenta mais do que um setor orgânico, podendo a sua complexidade ser vasta 

e apresentar subsistemas. 

 Função serviço/uso – aliada à estrutura, podemos encontrar sistemas 

centralizados, quando dentro da estrutura orgânica há apenas um centro que faz 

o controlo e gestão; e sistemas descentralizados, quando se opta por um controlo 

da informação através da atribuição de autonomia aos vários setores orgânicos24. 

 Memória e recuperação de informação – nesta área podemos encontrar arquivos 

ativos, em que a entidade produtora ainda gera atividade; e arquivos desativados, 

em que a entidade produtora cessou a sua atividade, encerrando o sistema. 

 

Como salientamos no pólo técnico, um dos instrumentos fundamentais do 

trabalho em arquivo são as normas de descrição arquivística. O objetivo da descrição é 

criar uma representação daquilo que é descrito, seguindo critérios definidos pelo 

Conselho Internacional de Arquivos. De entre as várias normas que este grupo tem 

                                                           
23 SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática…, p. 223. 
24 Cf. SILVA, Armando Malheiro da [et al.] – Arquivística – Teoria e Prática…, p. 215. 
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vindo a desenvolver, duas assumem a predominância no trabalho em Arquivo: a 

ISAD(G) - Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística; e a ISAAR(CPF) - 

Norma Internacional de Registo de Autoridade Arquivística para Pessoas Coletivas, 

Pessoas Singulares e Famílias.  

Na primeira, o grande objetivo é fornecer ao arquivista um conjunto de normas 

gerais que permitam uma universalidade da descrição, podendo servir de base para a 

criação ou desenvolvimento de normas nacionais: a descrição encontra-se dividida em 

zonas, que por sua vez se dividem em unidades; e a descrição é multinível, pressupondo 

que aquilo que se descreve num nível superior não se repete num nível inferior25. 

Quanto à segunda, esta oferece orientações para a realização de registos de autoridade 

arquivística, dando origem à descrição das entidades ligadas à produção e gestão da 

informação. Estes registos podem ser utilizados para descrever pessoas coletivas, 

pessoas singulares e famílias. 

Para além destas duas normas, em Portugal utiliza-se também a ODA – 

Orientações para a Descrição Arquivística, na qual estão presentes os princípios 

estabelecidos pelas normas anteriormente apresentadas. Com esta norma nacional, 

pretendeu-se “contribuir para a criação de descrições consistentes da documentação de 

arquivo e dos seus produtores e colecionadores, que facilitem a pesquisa e a troca de 

informação, quer a nível nacional, quer internacional”26. 

Por fim, importa apresentar sucintamente os instrumentos de pesquisa e de 

acesso que podemos encontrar e elaborar no trabalho em arquivo. “Eles constituem uma 

representação da realidade informacional que constitui o seu objecto e servem de meio 

para aceder a essa mesma realidade, devendo traduzir com rigor todo o processo do 

conhecimento científico que, necessariamente, antecede a sua produção”27.  

No que diz respeito à tipologia dos instrumentos de pesquisa, podemos 

encontrar: guias, constituídos por fundos e secções, sendo por isso muito abrangente 

mas pouco profundo ao nível de detalhes fornecidos ao utilizador; inventários, que 

apresentam as séries e subséries, sendo menos abrangentes e mais profundos; e 
                                                           
25 A ISAD(G) admite os seguintes níveis (partindo do mais abrangente para o mais específico): Fundo e 
Subfundo; Secção e Subsecção; Série e Subsérie; e Documento. 
26 PORTUGAL. Direcção Geral de Arquivos. Grupo de Trabalho de Normalização da Descrição em 
Arquivo – ODA: Orientações para a descrição arquivística. 2ª versão. Lisboa: DGARQ, 2007, p. 16. 
27 RIBEIRO, Fernanda – O Acesso à Informação nos Arquivos. Vol. II. Porto: Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 1998, p. 7. 
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catálogos, que apresentam ao nível do documento, sendo pouco abrangentes mas com 

uma análise muito profunda. De um modo mais genérico, poderíamos dizer que os guias 

são um instrumento de pesquisa sumário, que os inventários são exaustivos e que os 

catálogos são instrumentos de grande profundidade. 

Quanto à tipologia dos instrumentos de acesso, genericamente designados por 

índices, pode assumir diferentes configurações: alfabéticos, cronológicos, sistemáticos, 

topográficos, etc. “Para além dos guias, inventários, catálogos e índices – os únicos 

instrumentos que, em rigor, podem receber a designação de «instrumentos de pesquisa» 

-, existem ainda outros instrumentos de acesso à informação, que têm, essencialmente, 

uma finalidade de controlo”28. É o caso dos inventários topográficos, das listas de 

incorporação e das tabelas de avaliação. 

“Pelo facto de constituírem uma representação da realidade, os instrumentos de 

acesso à informação são, em si mesmos, uma fonte particularmente importante para 

conhecer os arquivos no passado (arquivos desactivados) e para perceber a lógica de 

funcionamento dos que ainda se mantêm activos”29. 

  

                                                           
28 RIBEIRO, Fernanda – O Acesso à Informação nos Arquivos. Vol. II…, p. 38. 
29 RIBEIRO, Fernanda – O Acesso à Informação nos Arquivos. Vol. II…, p. 85 e 86. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO PATRIMONIAL: O PATRIMÓNIO DOCUMENTAL 

ECLESIÁSTICO PORTUGUÊS  

 

Genericamente, considera-se como património tudo aquilo que é um valor 

duradouro, aquilo que as pessoas querem salvar e preservar, implicando a transmissão 

de algo de um antecessor para um sucessor. Para Françoise Choay, o património está, na 

sua origem, ligado “às estruturas familiares, económicas e jurídicas de uma sociedade 

estável, enraizada no espaço e no tempo”30. 

De acordo com a definição dada pela Constituição da República Portuguesa, a 

noção de património surge aliada à noção de cultura, pelo que no artigo 78º se apresenta 

o património cultural como “o conjunto de todos os bens materiais e imateriais que, pelo 

seu reconhecido valor próprio, são ou devem ser considerados de interesse relevante 

para a permanência e identidade da cultura nacional através do tempo”31. É neste âmbito 

que a herança documental assume a sua importância, uma vez que é ela que permite 

conservar, defender, difundir e promover o conhecimento da história e do passado dos 

povos. 

“A noção de Património Documental partilha e serve a construção das noções de 

Património Histórico e Património Cultural, entendidos um e outro na sua complexidade 

e abrangência actuais e tornando-se cultura na sua acepção mais ampla e concreta: um 

conjunto de modelos de comportamentos, usos/costumes e instrumentos/objectos usados 

por uma população num dado espaço-tempo”32. O conceito de património documental 

está, pois, intimamente relacionado com o próprio conceito de documento, tanto no 

sentido de recurso – neste caso funcional – como no de significado, daí ser considerado 

cultural. Este tipo de património não deve ser encerrado apenas nas categorias clássicas 

de património bibliográfico e património arquivístico, pois integra um conjunto 

diversificado de materiais da memória coletiva e da história de cada país. 

                                                           
30 CHOAY, Françoise – A Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70, 2000, p.11. 
31 LAGE, Mª Otília Pereira – Abordar o Património Documental: Territórios, Práticas e Desafios. 
Guimarães: NEPS, 2002. (Cadernos NEPS; n.º 4), p. 14 e 15. 
32 LAGE, Mª Otília Pereira – Abordar o Património…, p. 16. 
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A revitalização do património cultural e documental português resultou, em 

grande medida, das condições que surgiram, na segunda metade do século XX, de 

abertura às teorias e práticas internacionais. A Carta de Veneza, de 1964, a Convenção 

para a Proteção do Património Cultural e Natural, de 1972, entre outras, permitiram 

que a noção de património cultural fosse tomando forma e que os princípios e 

recomendações dessas cartas e convenções viessem a fazer parte da legislação 

portuguesa sobre património. 

  Em 2002, a UNESCO lançou algumas diretrizes para a salvaguarda do 

património documental a que deu o nome de “Memórias do Mundo”. Estas tinham 

como objetivos: facilitar a preservação do património documental mundial mediante as 

técnicas mais adequadas; contribuir para o acesso universal ao património documental; 

e criar uma maior consciência em todo o mundo da existência e da importância do 

património documental. 

“Na sua extensão, a recente noção de património parece assim dever englobar 

não só certos bens mas os factores de que depende a própria existência e mesmo as 

condições de vida e de sobrevivência”33. Quer isto dizer que a componente documental 

começa a assumir cada vez mais um papel preponderante naquilo que podemos 

considerar como património, pelo que atualmente se trata de criar um campo de 

intervenção para um objeto que necessita de cuidado, dando especial atenção à 

preservação e conservação do mesmo. “Embora o conceito de património documental se 

tenha afirmado sobretudo ao longo deste século [XX], a existência dos objectos que lhe 

estão associados – os documentos – remonta naturalmente a tempos muito recuados 

(…)”34. 

Atualmente, o património documental está intimamente ligado à própria Ciência 

da Informação e à evolução das tecnologias da informação e comunicação, pelo que 

podem apresentar duas configurações materiais diferentes35: 

→ por um lado, o conjunto de servidores e memória das comunidades, 

nomeadamente a cultura oral, os arquivos escritos, as unidades de documentação 

                                                           
33 LAGE, Mª Otília Pereira – Abordar o Património…, p. 13. 
34 RIBEIRO, Fernanda – “O Património Documental: Da Memória das Instituições à Memória da Nação”. 
Bibliotheca Portucalensis. Porto: Biblioteca Pública Municipal do Porto. 2ª Série, n.º 13-14 (1998-1999), 
p. 19. 
35 Cf. LAGE, Mª Otília Pereira – Abordar o Património…, p. 11. 
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(bibliotecas, arquivos) e a documentação e informação disponibilizadas de modo 

virtual; 

→ por outro lado, a coexistência e oposição de múltiplos sistemas de comunicação 

que implicam novos dispositivos de leitura/escrita (por exemplo, a televisão e os 

computadores). 

 

A necessidade de conservar e preservar os documentos, nomeadamente aqueles 

que eram de cariz administrativo, jurídico ou financeiro, e a noção da sua importância 

como elemento da memória histórica, foram dois fatores que influenciaram a 

promulgação de medidas que obrigam à conservação deste tipo de património em 

condições favoráveis à sua perpetuidade. “(…) É a partir do século XVIII, no contexto 

do racionalismo iluminista, que o interesse pela informação conservada em arquivos e 

bibliotecas vai ganhar um incremento notório. D. João V, ao instituir por decreto de 8 

de Dezembro de 1720, a Academia Real da História Portuguesa, vai, precisamente, dar 

expressão a este novo interesse, o qual irá, por sua vez, valorizar os arquivos numa 

perspectiva nova”36. 

Este interesse pelo património documental promoveu e desenvolveu o conceito 

de memória nacional. O período liberal e as políticas a ele associadas, nomeadamente a 

nacionalização de bens das classes dirigentes, em especial do Clero, ditou a 

transferência de muito do património documental para as mãos do Estado. “Pretendia-se 

agora reunir sob a tutela estatal todo um património considerado pertença da Nação e 

expressão material da memória do País”37. Apesar de, em termos arquivísticos, esta 

nacionalização do património ter tido consequências muito negativas, como por 

exemplo a separação de núcleos documentais e a perda de documentação, a verdade é 

que ela deu origem a uma valorização excecional do património documental, permitindo 

o seu conhecimento e a sua preservação em boas condições. Teve muita importância a 

criação da Inspecção Geral das Bibliothecas e Archivos Publicos, que marcou “o início 

de uma nova era moldada por atitudes enquadradas num plano global de gestão do 

                                                           
36 RIBEIRO, Fernanda – “O Património Documental: Da Memória das Instituições à Memória da 
Nação”…, p. 21. 
37 RIBEIRO, Fernanda – “O Património Documental: Da Memória das Instituições à Memória da 
Nação”…, p. 22. 
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património documental e orientadas de acordo com perspectivas técnicas evidentes, no 

sentido de tornar acessível esse mesmo património”38. 

Se os séculos XVIII e XIX convergiram para a acumulação de documentação 

nacionalizada e de interesse estatal num único sítio, a Torre do Tombo e, 

posteriormente, em algumas bibliotecas públicas, como foi o caso do Porto, já o século 

XX divergiu desse sentido e teve a clara perceção de que seria impossível congregar 

toda a documentação nacional em tão poucos espaços. Para isso, muito contribuiu a 

figura de Júlio Dantas, a quem coube implementar medidas descentralizadoras que 

visaram a criação dos arquivos distritais, durante a I República, que se consolidaram e 

deram origem a uma rede nacional de arquivos distritais, sempre ligados ao arquivo-

mãe – a Torre do Tombo –, durante o Estado Novo. 

Como referimos, a noção de património pode ser aplicada a várias áreas, entre as 

quais a Arquivística: podemos “considerar património arquivístico a documentação, 

essencialmente a manuscrita, que pelo seu conteúdo e/ou forma reúne qualidade 

suficiente para contribuir para a vida cultural e para conhecimento histórico e afirmação 

das comunidades a que diz respeito. No caso da documentação eclesiástica, acresce a 

sua indispensabilidade para se conhecer a implantação e desenvolvimento da Igreja, ao 

nível paroquial, diocesano, nacional, etc., e a sua dinâmica missionária e de promoção 

humana (…)”39. Este texto de José Marques conduz-nos à reflexão sobre o património 

documental de umas das classes sociais mais importantes da nossa História, o Clero, 

responsável pela criação de um vasto património escrito. 

Como vimos anteriormente, o património documental encontra-se preservado e 

conservado em arquivos, cujas origens remontam a alguns séculos atrás. Importa, por 

isso, falarmos aqui sobre os arquivos eclesiásticos. “Arquivos eclesiásticos, arquivos 

culturais ou arquivos religiosos: três denominações, progressivamente mais alargadas, 

identificam hoje em dia a vastíssima área formada pela produção documental das 

instituições sociais que visam responder às necessidades religiosas do Homem”40. As 

diferentes atividades a que as instituições religiosas estavam votadas, a par da 

                                                           
38 RIBEIRO, Fernanda – “O Património Documental: Da Memória das Instituições à Memória da 
Nação”…, p. 25. 
39 MARQUES, José – “Património Arquivístico Diocesano: Perspectiva Histórica da sua Formação e 
Defesa”. Revista Theologica. Braga: [s. n.]. 2ª Série, n.º 35,1 (2000), p. 174. 
40 ROSA, Mª de Lurdes; PENTEADO, Pedro – “Arquivos Eclesiásticos”. In AZEVEDO, Carlos Moreira 
de (dir.) – Dicionário de História Religiosa de Portugal. Vol. I. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, p. 118. 
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administração e posse dos seus bens, originavam uma grande variedade de atos jurídicos 

e administrativos, que deveriam ser redigidos como forma de garantir a sua 

perdurabilidade no tempo, originando o nascimento dos cartórios41. 

A história dos arquivos eclesiásticos, a partir do século XVIII, está intimamente 

ligada à história geral dos arquivos, como vimos anteriormente. Importa-nos agora falar 

sobre as suas origens e evolução ao longo das épocas medieval e moderna. Muitos dos 

arquivos eclesiásticos terão tido origens anteriores à própria fundação do reino 

português, visto que existiam já vários mosteiros e conventos espalhados pelas terras 

que viriam a dar origem ao Condado Portucalense. É sobretudo a partir do século XII, 

com a renovação do estudo do Direito, que se assiste ao predomínio do documento 

escrito sobre o testemunho oral, crescendo a sua produção e, igualmente, os locais onde 

se guardar essa documentação. Um dos aspetos que favoreceu esta expansão do 

documento e do arquivo foi, também, a criação de inúmeras igrejas, paróquias e 

mosteiros ao longo da formação do reino42. 

Contudo, não existia ainda um ideal de conservação e preservação da 

documentação. Esta encontrava-se à guarda do Cabido ou de pessoas, particulares, 

encarregues de zelar por esse património, que nem sempre prestavam a devida atenção à 

importância que lhes estava confiada. “A obrigatoriedade do registo paroquial e da 

conservação dos docs. eclesiásticos imposta pelo Concílio de Trento (Sess. XXIV De 

reformatione matrim., cap. 1 e 2, Nov. de 1563) teve influência decisiva na 

reorganização dos A. eclesiásticos, devido às medidas tomadas por S. Carlos Borromeu, 

arcebispo de Milão”43. Estas medidas diziam respeito à criação e guarda dos arquivos, 

fornecendo instruções sobre como se deveria elaborar os inventários, que tipos de 

documentos deveriam ser preservados, que séries deveriam existir em cada arquivo, 

entre outras. Também as Constituições Sinodais, em Portugal, foram permitindo discutir 

algumas lacunas existentes relativas à conservação do património documental. 

                                                           
41 “Do latim chartarium, «arquivo». Na Idade Média cada catedral, mosteiro ou igreja importante possuía 
um cartório (ou cartário), onde se guardavam os documentos que diziam respeito a toda a sua actividade 
eclesiástica, jurídica ou económica.” (MARQUES, A. H. de Oliveira – “Cartórios”. In SERRÃO, Joel – 
Dicionário de História de Portugal. Vol. 1. Porto: Livraria Figueirinhas, 2002, p. 506.) 
42 Cf. COSTA, Avelino de Jesus da – “Arquivos Eclesiásticos”. In ANDRADE, António Alberto Banha 
de (dir. de) – Dicionário de História da Igreja em Portugal. Vol. 1. Lisboa: Editorial Resistência, 1980, 
p. 521. 
43 COSTA, Avelino de Jesus da – “Arquivos Eclesiásticos”…, p. 522. 
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Os arquivos eclesiásticos podem ser divididos em três tipos: de âmbito 

diocesano (no qual se incluem os arquivos paroquiais e os arquivos de colegiadas); de 

institutos religiosos e ordens militares; e de tribunais do Santo Ofício44.  

Os arquivos de âmbito diocesano45 conservam documentos muito anteriores ao 

nascimento de Portugal, visto corresponderem a dioceses que existiam anteriormente. 

São frequentemente compostos por cartulários, tombos e inventários, nos quais estão 

expostos os seus bens e posses, de modo a preservar a sua tutela sobre eles. “Além dos 

tombos ou inventários de bens, também outros livros e documentos foram mandados 

lavrar e conservar, como sejam o caso dos testamentos, dos contratos de emprazamento, 

das sentenças, dos livros de matrículas, de títulos dos beneficiados de notas (escrituras 

notariais), etc.”46. Apesar das vicissitudes a que esteve exposta, como incêndios e outros 

tipos de destruição, a documentação destes arquivos foi sendo conservada e preservada 

e encontra-se hoje ao abrigo de arquivos distritais. 

Nestes arquivos de âmbito diocesano podemos ainda encontrar os arquivos 

paroquiais, que são constituídos por documentação de interesse para as paróquias, como 

sejam documentos relativos ao benefício paroquial, à fábrica da igreja, a igrejas e 

capelas a ela subordinadas, entre outra documentação que não se delimita apenas aos 

livros de registo paroquial, como se poderia julgar. “(…) Os arquivos diocesanos não 

eram só um repositório dos actos administrativos dos serviços centrais das dioceses, 

mas funcionavam também como “arquivo de segurança” e complemento dos cartórios 

paroquiais, uma vez que muitos dos documentos produzidos nas paróquias eram 

enviados para o arquivo diocesano (…)”47. A par dos arquivos paroquiais, podemos 

ainda encontrar os arquivos das colegiadas, nos quais foram preservados documentos 

relativos à sua organização e posse de bens. 

                                                           
44 Conforme o modelo proposto por: RIBEIRO, Fernanda – O Acesso à Informação nos Arquivos. Vol. 
I…, p. 358 – 448. 
45 De acordo com Fernanda Ribeiro, este será o termo mais adequado para incluir tanto os arquivos 
ligados à diocese propriamente dita (Mitra, Câmara Eclesiástica, Secretaria e Tribunal), mas também o 
Cabido, cuja instituição possuía uma personalidade jurídica própria. Desta forma, incluímos sobre o 
mesmo tipo todos os arquivos que, de alguma forma, se apresentam sob tutela de um Bispo diocesano. 
(Cf. RIBEIRO, Fernanda – O Acesso à Informação nos Arquivos. Vol. I…, p. 360 e 361) 
46 RIBEIRO, Fernanda – O Acesso à Informação nos Arquivos. Vol. I…, p. 367. 
47 RIBEIRO, Fernanda – “Os Arquivos das Dioceses – Uma realidade multissecular quase desconhecida”. 
Actas do I Congresso sobre a Diocese do Porto: Tempos e Lugares da Memória. Porto/Arouca: [s. n.]. I 
Volume (2002), p. 231. 
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Quanto aos arquivos de institutos religiosos e ordens militares, estes nasceram 

com a criação dos próprios mosteiros e conventos ou casas religiosas/militares, com 

vista a conservar a documentação que lhes dizia respeito. Quando algumas destas 

instituições eram extintas ou anexadas a outras, a documentação era enviada para o 

novo destino, para que estivesse sempre sob a tutela dos clérigos. Apesar desta mudança 

ser prejudicial aos documentos, já que no caminho muitos poderiam perder-se, a 

verdade é que os arquivos destas instituições foram fustigados por outras calamidades, 

como o abandono das propriedades e incêndios, que muito contribuíram para a perda de 

informações importantes para vários períodos da história destas instituições. “A 

importância dos A. diocesanos e monásticos para a nossa História é tão evidente que se 

torna supérfluo acentuá-la”48. 

No que diz respeito aos arquivos dos tribunais do Santo Ofício, estes oferecem à 

História um vasto conjunto de documentação com informações muito relevantes para a 

investigação e para a compreensão da época moderna, já que o tribunal do Santo Ofício 

foi estabelecido em 1536 e perdurou até ao liberalismo (1821), desenvolvendo uma 

notável atividade durante esse período. O facto de nele se julgarem os crimes de heresia, 

feitiçaria, sodomia, bigamia, judaísmo, etc., e deter ainda competência para censurar 

livros e matérias heréticas, permitiu que este tribunal tivesse um campo de ação muito 

vasto que lhe dava “(…) poderes extraordinariamente importantes que atingiam os mais 

variados sectores da vida do país: religioso, político, social e cultural”49, traduzindo-se 

num acumular de documentação de importância acentuada. 

Os arquivos, enquanto depósito de um vasto património documental, são 

indiscutivelmente uma fonte de conhecimento muito importante, já que refletem a vida 

de outros tempos, em todas as suas vertentes. São uma peça fundamental para a 

construção da memória. 

  

                                                           
48 COSTA, Avelino de Jesus da – “Arquivos Eclesiásticos”…, p. 538. 
49 RIBEIRO, Fernanda – O Acesso à Informação nos Arquivos. Vol. I…, p. 445. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: O CABIDO PORTUGUÊS  

 

3.1. Organização e Funcionamento dos Cabidos Portugueses  

 

A palavra Cabido deriva da expressão latina capitulum, cuja origem “reside nos 

«capítulos» das regras monásticas ou canónicas que eram lidas perante a assembleia 

reunida para tal fim”50. Designa-se por este termo o grupo de eclesiásticos que, desde 

tempos remotos, acompanha um bispo e o auxilia no exercício das suas funções, 

pastorais e litúrgicas, e na administração da diocese. 

Inicialmente este clero catedralício vivia em comunidade, seguindo uma Regra51 

que apontava para uma vida comunitária entre o bispo e os seus cónegos. Mas o facto de 

se viver permanentemente em comunidade originava conflitos e, no princípio do século 

XII, acentuou-se a tendência para uma secularização e individualização dos membros 

dos Cabidos. Em Portugal, a primeira diocese onde ocorreu uma reorganização do 

Cabido foi a de Braga, espalhando-se ao longo do século XIII por todas as outras 

dioceses52. 

                                                           
50 RODRIGUES, Ana Maria – “Cabido”. In AZEVEDO, Carlos Moreira de (dir.) – Dicionário de 
História Religiosa de Portugal. Vol. I. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, p. 278. 
51 A conquista do reino português permitiu restaurar algumas dioceses que se haviam perdido para os 
muçulmanos e criar outras durante o período da Reconquista, adotando-se as Regras de S. Gregório e de 
Santo Agostinho. 
52 Atualmente, Portugal é constituído por vinte dioceses (Algarve, Angra, Aveiro, Beja, Braga, Bragança-
Miranda, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lamego, Leiria-Fátima, Lisboa, Portalegre-Castelo Branco, 
Porto, Santarém, Setúbal, Viana do castelo, Vila Real e Viseu), sendo que algumas são de formação 
recente. Para uma análise mais profunda das dioceses que existiam aquando da formação do reino 
português e que se foram constituindo ao longo da sua história, sugerimos que se vejam as seguintes 
obras: 1) Diocese de Braga: COSTA, Avelino Jesus da – O Bispo D. Pedro e a Organização da Diocese 
de Braga. 2 vols. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1959; MARQUES, José – 
A Arquidiocese de Braga do século XV. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988; CUNHA, Mª 
Cristina Almeida e – A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga (1071-1244). Noia: Editorial Toxosoutos, 
2005; 2) Diocese do Porto: SANTOS, Cândido Augusto Dias do – O Censual da Mitra do Porto. 
Subsídios para o estudo da diocese nas vésperas do Concílio de Trento. Porto: Publicações da Câmara 
Municipal do Porto, 1973; AUGUSTO, Mário dos Santos – O Cabido Portucalense e a Restauração. 
Porto: [s.n.], 1969 (Dissertação de Licenciatura em História apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto); SILVA, Maria João Oliveira e – A Escrita na Catedral: a Chancelaria Episcopal 
do Porto na Idade Média (Estudo Diplomático e Paleográfico). Porto: [s.n.], 2010 (Dissertação de 
Doutoramento em História apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto); SILVA, Maria 
João Oliveira e – Scriptores et Notatores: a Produção Documental da Sé do Porto. Porto: [s.n.], 2006 
(Dissertação de Mestrado em História Medieval e do Renascimento apresentada à Faculdade de Letras da 
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Apesar de se separar a mesa capitular da mesa episcopal e terminar a vida em 

comunidade segundo uma Regra, tal não pressupôs que se deixassem de celebrar os 

rituais católicos como até então. “(…) O corpo capitular estruturava-se, sobretudo, em 

torno do culto litúrgico. (…) A celebração solene do ofício das horas foi sempre a 

principal função do cabido. Para isso se reuniam várias vezes por dia no coro, ocupando 

os lugares que a hierarquia capitular lhes destinava”53. Embora estas duas entidades, 

bispo e Cabido, tivessem uma organização própria, elas mantiveram-se 

hierarquicamente interligadas, já que o Cabido continuava a dever reverência e 

obediência à Mitra. O único momento em que o Cabido se considerava como a máxima 

instância seria nos períodos de sede vacante, ou seja, no espaço temporal decorrente 

entre cessar de funções de um bispo e a chegada de outro. 

O facto de os membros do Cabido passarem a viver fora das catedrais, trouxe 

alguns problemas e alterou a orgânica habitual da sé catedral, pois comprometeu a 

participação dos clérigos nos ofícios divinos, a que faltavam com frequência. “Para 

garantir o correcto desenrolar das cerimónias religiosas, as presenças dos membros da 

canónica passaram a ser remunerados através de distribuições quotidianas, de acordo 

com estatutos e costumes que definiam as funções litúrgicas de cada clérigo e 

                                                                                                                                                                          
Universidade do Porto); 3) Diocese de Coimbra: MORUJÃO, Mª do Rosário Barbosa – A Sé de Coimbra. 
A Instituição e a Chancelaria (1080-1318). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010; SILVA, Hugo 
Ribeiro da – Os Capitulares da Sé de Coimbra (1620-1670). Porto: [s.n.], 2005 (Dissertação de Mestrado 
em Estudos Locais e Regionais apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto); 4) Diocese 
de Viseu: NERY, António de Seixas – O Cabido de Viseu nos Inícios da Idade Moderna. Senhorios e 
Rendas (1400-1500). Porto: [s.n.], 1996 (Dissertação de Mestrado em História Moderna apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto); SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa (coord.) – 
Monumentos da Escrita. 400 anos da História da Sé e da Cidade de Viseu (1230-1639). Viseu: Instituto 
dos Museus e da Conservação – Museu Grão Vasco, 2008; 5) Diocese de Lamego: COSTA, M. 
Gonçalves da – História do Bispado e Cidade de Lamego. Vol. I, II e III. Lamego: [s.n.], 1977-1986; 
SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa – A Sé de Lamego na Primeira Metade do Século XIV (1269-1349). 
Leiria: Edições Magno, 2003; 6) Diocese da Guarda: LEAL, Manuel Pereira da Silva – Memorias para a 
Historia Ecclesiastica do Bispado da Guarda. Lisboa: [s.n.], 1729; NOGUEIRA, Bernardo de Sá – “O 
Espaço Eclesiástico em Território Português”. In AZEVEDO, Carlos Moreira de (dir.) – História 
Religiosa de Portugal. Vol. 1. Lisboa: Temas & Debates, 2004; 7) Diocese de Lisboa: FARELO, Mário 
Sérgio da Silva – O Cabido da Sé de Lisboa e os seus Cónegos (1277-1377). Lisboa: [s.n.], 2003 
(Dissertação de Mestrado em História Medieval apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do 
Lisboa); CLEMENTE, Manuel – “Diocese e patriarcado de Lisboa”. In AZEVEDO, Carlos Moreira de 
(dir.) – Dicionário de História Religiosa de Portugal. Vol. II. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000; 8) 
Diocese de Évora: VILAR, Hermínia Vasconcelos – As Dimensões de um Poder: a Diocese de Évora na 
Idade Média. Lisboa: Editorial Estampa, 1999; LAVAJO, Joaquim Chorão – “Évora, Arquidiocese de”. 
In AZEVEDO, Carlos Moreira de (dir.) – Dicionário de História Religiosa de Portugal. Vol. II. Lisboa: 
Círculo de Leitores, 2000; 9) Diocese do Algarve: MAGALHÃES, Joaquim Romero – “Algarve, Diocese 
do”. In AZEVEDO, Carlos Moreira de (dir.) – Dicionário de História Religiosa de Portugal. Vol. I. 
Lisboa: Círculo de Leitores, 2000; e 10) Diocese de Bragança-Miranda: CASTRO, José de – Bragança e 
Miranda. Porto: Tipografia Porto Médico, 1946. 
53 VILAR, Hermínia Vasconcelos – “O clero catedralício”. In AZEVEDO, Carlos Moreira de (dir.) – 
História Religiosa de Portugal. Vol. 1. Lisboa: Temas & Debates, 2004, p. 244. 
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estabeleciam os pagamentos devidos (…)”54. Para colmatar as suas ausências, 

introduziram-se novos eclesiásticos nas igrejas precisamente para os substituírem nos 

atos litúrgicos. 

“Os cónegos e em geral o clero das catedrais gozavam de especial consideração 

e, com o clero das colegiadas, constituíam, como disse um escritor do nosso tempo 

[Gama Barros], uma espécie de aristocracia entre o clero secular. A sua maior 

importância resultava da natureza especial das suas funções junto do prelado 

diocesano”55. Esta “aristocracia” era composta por dignidades, cónegos e porcionários, 

variando bastante o seu número, quer nos diferentes Cabidos, quer ao longo dos anos.  

Internamente, os Cabidos obedeciam a uma hierarquia própria, tendo no topo das 

suas funções as dignidades capitulares. O Deão, figura cimeira desta estrutura religiosa, 

“presidia ao cabido, que o elegia (eleição naturalmente confirmada pelo prelado), 

cabendo-lhe presidir à corporação capitular e representá-la nos assuntos externos”56. Era 

o chefe do Cabido, a ele cabia a gestão e administração do património, assim como o 

zelo pelo bom funcionamento da instituição. Ao Chantre competia a organização do 

serviço de culto e o serviço de coro, cabendo-lhe ainda “ordenar e dirigir o ofício e as 

procissões, bem como zelar pela exclusiva admissão de pessoas idóneas e providenciar 

pela sua conveniente preparação (…)”57. Estas duas dignidades estariam presentes em 

todos os Cabidos portugueses. 

Ao grupo das dignidades poder-se-ia ainda juntar o Arcediago, o Tesoureiro e o 

Mestre-Escola. Ao primeiro estava destinada a missão de “coadjuvar os prelados na 

administração dos territórios diocesanos”58, prolongando a ação pastoral do bispo em 

territórios circunscritos previamente (arcediagados59). Ao segundo, cabia a 

responsabilidade de zelar “pelos bens materiais do Cabido, não só pela componente 

económica, como também pela aquisição, manutenção e guarda de todos os objectos 

                                                           
54 MORUJÃO, Mª do Rosário Barbosa – A Sé de Coimbra. A Instituição e a Chancelaria (1080-1318). 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010, p. 199. 
55 ALMEIDA, Fortunato de – História da Igreja em Portugal. Vol. I. Porto: Portucalense Editora, 1967, 
p. 102. 
56 CUNHA, Mª Cristina Almeida e – A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga (1071-1244). Noia: 
Editorial Toxosoutos, 2005, p. 92-93. 
57 MARQUES, José – A Arquidiocese de Braga do século XV. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 1988, p. 267. 
58 MORUJÃO, Mª do Rosário Barbosa – A Sé de Coimbra…, p. 233. 
59 Estas funções do Arcediago vão-se perdendo e quando chegamos à idade moderna trata-se de um título 
meramente simbólico, sem este tipo de funções adstritas. 
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necessários para os diferentes actos litúrgicos (paramentos, cruzes, cálices, etc.)”60. Ao 

terceiro, “cabia a instrução dos capitulares, capelães, moços de coro, criados dos 

beneficiados e as mais pessoas, que quiserem”61. 

Para além das dignidades capitulares, o Cabido era também constituído por 

outros cónegos a quem não tinham sido atribuídos cargos de administração e culto. 

Contudo, eram membros de pleno direito e tinham assento e voto nas reuniões 

capitulares. “As conezias podiam ser de ofício ou simples. As primeiras respondiam a 

funções específicas dos seus titulares e eram as seguintes: Magistral – especialista em 

Teologias; Doutoral – perito em direito canónico, era o responsável em defender os 

bens, direitos e prerrogativas do Cabido (…); Penitenciário – era o confessor oficial da 

catedral”62. 

Como referimos anteriormente, a progressiva separação entre o poder episcopal 

e o poder capitular originou um afastamento dos membros do Cabido em relação à 

catedral. Para colmatar as suas ausências, foi necessário formar novos eclesiásticos que 

assegurassem a manutenção do culto. “Foi, pois, esta uma das razões que determinaram 

a multiplicação do número de porcionários nas várias igrejas catedrais, com o objectivo 

primordial de substituírem os cónegos ausentes na celebração do culto religioso. A sua 

designação liga-se, regra geral, à porção da prebenda a que cada um tinha direito”63. Os 

cónegos que recebiam meia prebenda eram denominados de meios-cónegos e os que 

recebiam apenas um terço da prebenda, tercenários. Contudo, apenas os cónegos que 

recebiam uma prebenda inteira tinham assento nas reuniões capitulares pelo que estes 

novos cónegos, apesar de estarem submetidos às mesmas obrigações que os restantes 

capitulares, não tinham voz nas reuniões do Cabido. 

Para além destes capitulares – dignidades, cónegos e porcionários – existiam 

ainda outros sacerdotes que auxiliavam o funcionamento da catedral, apesar de não 

possuírem uma prebenda: eram os capelães, que celebravam missas de legados pios; e 

os moços ou meninos de coro, que serviam o coro e o altar, ajudando nas missas e 

                                                           
60 NERY, António de Seixas – O Cabido de Viseu nos Inícios da Idade Moderna. Senhorios e Rendas 
(1400-1500). Porto: [s.n.], 1996 (Dissertação de Mestrado em História Moderna apresentada à Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto), p. 40. 
61 SILVA, Hugo Ribeiro da – Os Capitulares da Sé de Coimbra (1620-1670). Porto: [s.n.], 2005 
(Dissertação de Mestrado em Estudos Locais e Regionais apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto), p. 19. 
62 SILVA, Hugo Ribeiro da – Os Capitulares da Sé de Coimbra…, p. 20. 
63 VILAR, Hermínia Vasconcelos – “O clero catedralício”…, p. 247. 
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procissões. “Havia ainda funcionários do Cabido, contratados para desempenhar 

funções especificas, que não eram clérigos: o prebendeiro, que recebia as rendas 

pertencentes ao Cabido; um médico (…); o executor das rendas (com direito a um 

escrivão); o porteiro da massa; o solicitador e o ouvidor; para além dos fornecedores de 

carne e peixe, do almocreve e do carreteiro”64. 

Os Cabidos tinham uma importante função social. A eles competia: a celebração 

dos ofícios divinos, nos quais desempenhavam o seu papel de intermediários com a 

divindade; a presença nas celebrações públicas como procissões e autos-de-fé; a 

residência, ou seja, a obrigação de assistir aos ofícios e às reuniões capitulares; e a 

assistência e ensino aos fiéis. 65 Mas mais do que uma função social, tinham também 

uma função administrativa, já que necessitavam de gerir os seus recursos de modo a 

subsistirem e conservarem ao seu serviço um tão grande número de pessoas66. 

“Em termos gerais, o património de um cabido era composto, desde logo, por 

um conjunto de bens utilizados no âmbito do culto (…). Além destes, estritamente 

religiosos, havia todo um conjunto de propriedades – casas, terras e unidades de 

transformação – do qual era senhorio, e que lhe proporcionavam rendas em dinheiro e 

em gêneros. (…) Enquanto instituição eclesiástica que era, o cabido contava ainda com 

todo um vasto conjunto de rendas provenientes das funções que desempenhava e do 

lugar que ocupava na sociedade de Antigo Regime (…)”67. De entre os bens e 

rendimentos de que usufruía podemos destacar: as doações feitas ao Cabido; os dízimos, 

que recaiam no pagamento da décima parte da produção da terra ou dos frutos do 

trabalho; os donativos deixados pela morte de alguém, como é o caso das lutuosas; as 

primícias, que correspondiam a uma primeira parte dos frutos obtidos no início de cada 

ano; as oblatas, que eram ofertas de hóstias e vinho que os homens faziam às Igrejas 

para que os clérigos as convertessem em seu sustento e uso dos fiéis; as dádivas (mais 

                                                           
64 SILVA, Hugo Ribeiro da – Os Capitulares da Sé de Coimbra…, p. 24. 
65 Cf. SILVA, Hugo Ribeiro da – Os Capitulares da Sé de Coimbra…, p. 32 a 54. 
66 A divisão entre a Mesa Episcopal e Mesa Capitular derivou, também, na divisão dos seus bens, sendo 
que à Mitra corresponderiam dois terços dos bens e ao Cabido um terço. Esta divisão provocou uma 
descentralização do governo da diocese, já que os bens desta ficavam divididos, ainda que não 
igualitariamente, entre os dois poderes. Os rendimentos que a Mesa capitular recebia eram divididos, 
atribuindo-se a cada cónego uma prebenda que lhe garantiria o sustento, reservando-se algumas 
prebendas para os encargos da Mesa. (Cf. AUGUSTO, Mário dos Santos – O Cabido Portucalense e a 
Restauração. Porto: [s.n.], 1969 (Dissertação de Licenciatura em História apresentada à Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto), p. 17 a 20) 
67 SILVA, Hugo Ribeiro da – “Os Cabidos Catedralícios Portugueses em Tempos de Mudança (1564-
1670)”. Lusitânia Sacra. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, Centro de Estudos de História 
Religiosa. N.º 23 (2011), p. 81. 
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tarde chamadas de visitação), que apesar de inicialmente serem ofertas feitas 

anualmente ao senhor eclesiástico quando visitava as terras de que era detentor, 

transformaram-se em contributos fixos; as rendas que auferia dos seus diferentes bens 

imóveis; etc. 

Mas o seu património não era constituído apenas pelos rendimentos que auferia, 

outros aspetos concorriam para a sua hegemonia social, como é o caso dos privilégios e 

benefícios que lhe eram concedidos68. Deixamos alguns exemplos: regularização da 

amortização das propriedades (acumulação de propriedades e outros bens de raiz pelas 

instituições eclesiásticas); privilégio de foro, pelo qual os clérigos estavam, em muitos 

casos, isentos da ação do poder civil; isenção do serviço militar; direito de asilo; 

isenções fiscais, nomeadamente isenção de direitos e tributos reais; entre outros 

benefícios69. 

Apesar de o Cabido auferir de vários rendimentos e privilégios, tal podia não ser 

suficiente para garantir o bom funcionamento da instituição e para as suas necessidades. 

Para isso contribuíram diferentes causas, umas como resultado da autoridade civil, 

outras que emanavam do próprio poder eclesiástico. Os principais causadores dos 

distúrbios económicos eram, muitas vezes, os próprios eclesiásticos encarregues da 

gestão e administração do Cabido. Mas outros motivos justificariam a falta de recursos 

que em determinados momentos os Cabidos sentiriam: os rendimentos podiam ser 

aplicados a suprir as despesas dos monarcas em tempos de guerra; cobravam-se 

montantes a muitas igrejas para que se construíssem e reparassem muralhas; as 

pousadas de nobres e membros da realeza em instituições eclesiásticas acarretavam 

muitos custos para a instituição que os acolhia; a resistência ao pagamento das 

contribuições eclesiásticas dificultava a sua cobrança; entre outros motivos. 

De modo a evitar os abusos e a defender o seu património e rendimentos, foi 

necessário tomar algumas providências, muitas delas discutidas em Sínodos diocesanos 

e patentes nas suas Constituições. Em cada igreja deveria existir um inventário de todas 

as pratas e, igualmente, “(…) um tombo, no qual fossem descritas todas as propriedades 

dela com indicação de medições e confrontações. Registar-se-iam todos os benefícios 

                                                           
68 Estes privilégios não eram exclusivos dos cabidos, mas de todo o clero em geral. 
69 Para uma análise mais profunda sobre os bens, rendimentos, privilégios e benefícios do corpo 
eclesiásticos, veja-se os capítulos sobre “Bens e rendimentos eclesiásticos” na obra de: ALMEIDA, 
Fortunato de – História da Igreja em Portugal. Vol. I e II. Porto: Portucalense Editora, 1967. 
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que havia na igreja, as capelas perpétuas e aniversários que nela se encontravam 

instituídos (…)”70. 

É interessante verificar que os Cabidos sentiam necessidade de se precaver 

contra os seus próprios membros, como se vê nos Estatutos do Cabido da Sé do Porto: 

“Todo o Dignidade, Conego ou Beneficiado da Sé que por força ou por sua propria 

authoridade tomar ou retiver algũa couza do Cabido assim movel como de raiz contra 

sua vontade ou de seu prebendeiro e a não restituhir dentro de hum dia depois de lhe ser 

notificado que a restitua não será contado athé com effeito tornar tudo o que do Cabido 

tinha.”71. 

 

 

 

3.2. O Caso do Cabido Portuense 

 

“O Porto era um muro fosco e diminuto, lá no alto, em torno da Pena Ventosa. A 

cidade era o Morro da Sé”72. É assim que, nas palavras de Armindo de Sousa, se 

descreve a cidade do Porto no século XII, quando chega à diocese73 portuense do bispo 

D. Hugo. Tratava-se, pois, de uma pequeníssima cidade cercada por uma muralha, a dita 

cerca velha, cujo perímetro seria de 750m, e no seu interior albergava algumas casas e o 

edifício eclesiástico por excelência, a Sé. 

Tal como ocorria em todo o mundo ocidental, também o Porto sentiu a 

necessidade de extravasar para os arredores, expandindo-se para o exterior da cerca 

velha. Tal foi proporcionado pela restauração do Porto como sede episcopal, por D. 

Hugo, em 1114 e, mais precisamente, pela doação da carta de couto do burgo ao bispo, 

                                                           
70 ALMEIDA, Fortunato de – História da Igreja em Portugal. Vol. II…, p. 105. 
71 SILVA, Francisco Ribeiro da (coord. de) – Filipe II de Espanha, rei de Portugal (Colectânea de 
documentos filipinos guardados em Arquivos Portugueses. Zamora: Fundación Rei Afonso Henriques, 
2000, p. 455. 
72 SOUSA, Armindo de – “Tempos Medievais”. In RAMOS, Luís A. De Oliveira – História do Porto. 3ª 
ed. Porto: Porto Editora, 2000, p. 124. 
73 “A Idade Média consolida o significado administrativo e territorial do termo «diocese»: circunscrição 
territorial confiada a um bispo.” (ABREU, José Paulo Leite de – “Diocese”. In AZEVEDO, Carlos 
Moreira (dir.) – Dicionário de História Religiosa de Portugal. Vol. II. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, 
p. 70) 
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pela rainha D. Teresa, tendo algum tempo mais tarde o próprio bispo atribuído o foral à 

cidade portuense.  

Ao longo da época medieval assiste-se, no Porto, a uma cisão que caracteriza a 

evolução da cidade, como podemos constatar pelas seguintes palavras: “Um Porto para 

os homens da fé. Outro Porto para os homens dos negócios”74. 

“Quando D. Hugo foi sagrado bispo, a diocese do Porto ultrapassara os 500 anos 

de existência. O novo prelado, de origem francesa, chegou depois de uma era de 

incertezas, marcada pelo domínio visigótico, pela flagelação árabe que perdurou a norte 

do Douro e pelos prolongados combates da Reconquista Cristã”75. 

Antes da sua chegada ao burgo portuense, a cidade encontrava-se paralisada por 

um longo período de vacatura, sem que nenhum bispo ocupasse a Sé do Porto. Tal 

devia-se a dois motivos: por um lado, à dificuldade de Roma encontrar um candidato; 

por outro, devido à evolução política da própria península. D. Hugo procurou 

engrandecer e desenvolver a diocese, tendo recebido como recompensa pelo seu 

esforço, por parte da rainha D. Teresa, a carta de doação do couto do burgo, em 1120. 

Em 1123, D. Hugo fez uso dessa doação e dotou a cidade de um foral, como sinal do 

reconhecimento definitivo do Porto enquanto cidade de destaque espiritual e temporal. 

Nos anos que se seguiram, continuou o bispo a receber das mãos de D. Teresa e de 

outros nobres, importantes benesses que durante os vinte e dois anos do seu episcopado 

permitiram enriquecer a Igreja do Porto. 

Entre o governo do bispo D. Hugo e o de D. Martinho Pires (1185-1189), apenas 

se foi consolidando o poder episcopal e aumentando os seus bens. Os anos em que D. 

Martinho Pires ocupou a Sé, ficaram marcados pela mudança que promoveu ao nível da 

organização do Cabido e da administração da diocese. A sua reorganização do Cabido 

estaria na origem de futuras contendas com o próprio cabido, pois D. Martinho Pires 

havia dividido e repartido “(…) todas as rendas dos Bispado em tres partes, ficando 

duas para o Bispo, e uma para o Cabido”76. Além disso, “y, como era tan observante en 

el culto Divino, le pareció bien, para aumento de la observancia de su Iglesia, el 
                                                           
74 MIRANDA, Flávio – “A Cidade dos Mercadores. Da Luta pelo Poder Civil às Guerras Fernandinas.” 
História do Porto. Vol. 03. Porto: QuidNovi, 2010, p. 43. 
75 ALMEIDA, Paula Cardoso – “O Poder dos Bispos. De D. Hugo a D. Vicente Mendes”. História do 
Porto. Vol. 02. Porto: QuidNovi, 2010, p. 4. 
76 FERREIRA, Cón. J. Augusto – Memorias Archeologico-historicas da Cidade do Porto (Fastos 
Episcopaes e Politicos). Sec. VI – Sec. XX. Tomo I. Braga: Cruz e Companhia Editores, 1923, p. 188. 
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introducir en esta Santa Iglesia de o Porto las prebendas y dignidades canonicas que, en 

aquella Primacial y metropolitana de Braga se usavam, y, assi, luego que tomo 

possesseion, instituyo en ellas las quatro Dignidades de que la Santa Iglesia de Braga 

usava, como era Deanato y la da Capiscal ò Chantria, y la de Maestreescuelado y la 

dignidad y Prebenda de Thesorero, todas las quales no avia en esta Santa Iglesia”77. 

Este corpo eclesiástico era a elite senhorial do burgo, que se afirmava pela 

categoria dos seus membros, pela riqueza, pelo saber, pelas jurisdições e pela posse de 

símbolos prestigiantes. Inicialmente, os clérigos da Sé portuense levavam uma vida 

comum com o bispo, quer na oração, quer no estudo, quer mesmo no quotidiano. Mas a 

Igreja acabou por se dividir em duas partes, por ação do bispo D. Martinho Pires e 

motivado por fatores económicos e administrativos, dando origem a duas instâncias 

distintas mas que se complementam: o Cabido e a Mitra. Mas esta reforma acabou por 

se tornar na destruição da comunidade capitular, pois os bens passaram a ser repartidos 

de forma desigual e a união só ocorria em momentos fulcrais (missas, assembleias 

gerais da instituição, etc.), fazendo desaparecer o espírito comunitário. “A verdade, 

porém, é que à medida que se degradava aquele antigo espírito, o Cabido redobrava de 

prestígio social e político”78. 

A vida comunitária cessou, passando os cónegos a residir em casa individuais e 

a dispor de rendimentos separados, criando os seus bens próprios. Assiste-se a um 

processo de “secularização” do Cabido79, começando os cónegos e ter rendas separadas 

e a viver secularmente, depois de terem vivido em comunidade durante um longo 

espaço de tempo. 

Ao Cabido do Porto pertenciam várias dignidades, entendendo-se por estas todas 

as pessoas com ofícios ligados ao exercício do culto e ao governo da Igreja. Os títulos e 

funções das diferentes dignidades, assim como a sua ordem hierárquica, variaram no 

decurso do tempo mas, mantiveram as suas especificidades e responsabilidades. Apesar 

de as suas funções e cargos não diferirem dos que existiam e eram reconhecidos nos 

restantes Cabidos, vejamos a sua composição para o Porto. 

                                                           
77 NOVAES, Manoel Pereira de – Anacrisis Historial. Vol. IV. Porto: Bibliotheca Publica Municipal, 
1912, p. 283. 
78 SOUSA, Armindo de – “Tempos Medievais”..., p. 223. 
79 Cf. SILVA, Maria João Oliveira e – Scriptores et Notatores: a Produção Documental da Sé do Porto. 
Porto: [s.n.], 2006 (Dissertação de Mestrado em História Medieval e do Renascimento apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto), p. 37. 
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O título de Deão foi introduzido durante a reforma levada a cabo por D. 

Martinho Pires, esta figura eclesiástica era escolhida através do mútuo acordo entre o 

bispo e o Cabido, mas a partir de finais do século XIII começa a sentir-se uma crescente 

intervenção papal e régia na sua escolha. Como refere o cónego António Ferreira Pinto, 

“Êste era o Presidente do Cabido em todos os assuntos e trabalhos de ordem temporal, 

porque os de ordem espiritual pertenciam ao chantre”80. 

Os Arcediagos são a figura mais antiga dentro deste grupo que forma o Cabido, 

existindo já antes de D. Hugo chegar ao burgo. A diocese portuense tinha, inicialmente, 

sob sua tutela dez arcediagados81, cabendo a cada arcediago a sua administração. Com 

as reformas de D. Martinho Pires, foram drasticamente diminuídas as suas funções e 

foram colocados numa posição cimeira dentro da hierarquia do Cabido. Só no final do 

século XIV e no século XV é que voltam a ter uma função relevante, com a criação dos 

arcediagados de Porto-Meinedo, Oliveira do Douro e Régua82. 

Ao Chantre cabia a magnificência do culto. A primeira referência à função do 

chantre surge em 1186, sendo mais uma das figuras introduzidas por D. Martinho Pires. 

“Ao chantre pertencia o govêrno e regimento do coro na parte espiritual, obrigando todo 

o pessoal ao cumprimento dos deveres próprios. Era obrigado a cantar as missas (…). O 

chantre era obrigado a distribuir os Santos Óleos (…). Devia ordenar as procissões, indo 

nela com a sua vara branca na mão, regendo o Cabido (…). Ensinará os moços de côro 

a dizer versos e mais coisas que forem da sua obrigação (…)”83. 

No que diz respeito ao Tesoureiro, a este “estava incumbida a tarefa de guardar 

os bens mais preciosos da catedral. Na diocese portuense, tesoureiro e sacristão são 

sinónimos, pois até à reforma de D. Martinho Pires não existia a classificação de 

tesoureiro. Mas o tesoureiro não agia só, “tinha sob as suas ordens um corpo de 

porteiros, sacristãos e sineiros, encarregues da abertura e encerramento das portas, da 

                                                           
80 PINTO, António Ferreira – O Cabido da Sé do Pôrto. Porto: Câmara Municipal do Porto, Gabinete de 
História da Cidade, 1940, p. 86. 
81 Esses dez arcediagados eram os seguintes: Além-Douro (Santa Maria da Feira), Maia, Refojos, 
Penafiel, Lousada, Gouveia (Amarante), Bemviver (Marco de Canavezes), Penaguião, Baião e Aguiar de 
Sousa. (Cf. PINTO, António Ferreira – O Cabido da Sé do Pôrto…, p. 138) 
82 Cf. SILVA, Maria João Oliveira e – Scriptores et Notatores…, p. 45-46. 
83 PINTO, António Ferreira – O Cabido da Sé do Pôrto…, p. 110. 
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limpeza e decoração das igrejas, do fornecimento de hóstias, luminária e incenso, do 

corregimento e toque dos sinos, etc.”84. 

O Mestre-Escola só surgiu depois de 1186, como resposta à necessidade de 

existirem escolas catedralícias. “Para além do ensino da leitura, do cômputo, do trivium 

e do canto, cujo ensino partilhava com o chantre, o mestre-escola era responsável pela 

correcção dos livros litúrgicos”85. Contudo, a função por excelência do mestre-escola 

era a formação de novos clérigos. 

Para além destas dignidades, em 1541 foi instituída pelo bispo D. Baltasar 

Limpo a figura do arcipreste. A este competia celebrar missas em dias santos 

estipulados e a “(…) obrigação de quando o bispo não benzesse os óleos na Quinta-

Feira Santa os trazer doutro bispado à sua custa”86. 

“Em suma, as dignidades capitulares colaboravam com o prelado nos mais 

diversos aspectos do governo da diocese e substituíam-no em certas celebrações 

litúrgicas”87. De maneira mais ou menos específica, todos deviam zelar pelo bom 

funcionamento dos vários serviços ligados à Sé. Para além das dignidades, o Cabido era 

também formado por vários cónegos e porcionários, com funções similares aos dos 

restantes Cabidos portugueses. 

Após o Concílio de Trento (1545-1563), são introduzidas algumas alterações, as 

quais são confirmadas pelos Estatutos do Cabido da Sé do Porto88, de 20 de julho de 

1596: o Deão mantem-se como a figura cimeira do Cabido, é o presidente temporal e 

tem a seu cargo todas as coisas e negócios que digam respeito ao Cabido; ao Chantre 

pertence o governo e regimento do Coro, assim como a ordenação das procissões e o 

zelo pelos bens da sacristia; o Mestre-Escola fica limitado à celebração de algumas 

missas e a levar os óleos sagrados à Igreja do arcediagado de que é responsável; o 

Tesoureiro, por não possuir uma prebenda, não está obrigado a celebrar missas, exceto 

no dia de S. Pantaleão, mas cabe-lhe a ele mandar tanger os sinos e dar as hóstias nas 

missas; os Arcediagos estavam obrigados a capitular e a dizer missas em dias 

                                                           
84 RODRIGUES, Ana Maria S. A. – “Dignidades Eclesiásticas”. In AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.) – 
Dicionário de História Religiosa de Portugal. Vol. II. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, p. 67. 
85 SILVA, Maria João Oliveira e – Scriptores et Notatores…, p. 50. 
86 AZEVEDO, Carlos Moreira de – “Porto, Diocese do”. In AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.) – 
Dicionário de História Religiosa de Portugal. Vol. IV. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, p. 31. 
87 RODRIGUES, Ana Maria S. A. – “Dignidades Eclesiásticas”…, p. 68. 
88 Cf. SILVA, Francisco Ribeiro da (coord. de) – Filipe II de Espanha…, p. 434-472. 
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estipulados. Os restantes elementos do Cabido tinham, também, as suas obrigações 

expostas nos Estatutos, os quais foram confirmados pelo bispo do Porto D. Jerónimo 

Menezes (1592-1600). 

Para conhecer os direitos e benefícios ligados à Igreja portuense, nomeadamente 

ao bispo e ao Cabido, é necessário recorrer às informações provenientes da Inquirição 

feita por D. Afonso IV, em 1339. Dividida em duas partes, esta Inquirição “trata, 

primeiro, das «cousas da jurisdiçom temporal de que a egreja da Cidade do porto está 

em posse» e, depois, das «cooymas que a dita Egreja leva pellos moordomos da dita 

cidade do Porto»”89. Os rendimentos obtidos pela Igreja seriam divididos de acordo 

com o montante de dois terços destinados à Mitra e de um terço para o Cabido. 

A Igreja do Porto tinha o direito de eleger os juízes, estando também a seu cargo 

a nomeação de outros oficiais, como os almotacés, os alcaides e os mordomos e oficiais. 

Os direitos eclesiásticos passavam, também, pelo direito a receitas monetárias. A Igreja 

portuense dispunha de vários recursos para atingir esse fim: fixava o preço de venda dos 

produtos; recebia o imposto das colheres, que recaía sobre os bens alimentares, assim 

como ao imposto de malatosta que incidia sobre os barris do vinho90. 

“Outro tipo de receitas provinha do tráfego comercial. Deste modo, todo o não 

vizinho que afluísse à cidade se vender alguma coisa, era obrigado a pagar por tudo o 

que vendesse (…)”91. Tendo-se a cidade desenvolvido junto ao rio, a Igreja procurou 

tirar proventos dessa situação geográfica, quer taxando os produtos que chegavam, quer 

cobrando um valor por cada embarcação que atravessasse o rio.  

Para além dos direitos temporais, que se traduziam na cobrança de impostos 

feitos às pessoas, a Igreja era naturalmente detentora de direitos eclesiásticos: recebia os 

votos de Santiago, assim como direitos de natureza eclesiástica como as mortuárias, 

dádivas, visitações, entre outras. A partir de 1276 começou também a beneficiar do 

direito de redízima de tudo o que passava na alfândega régia.  

                                                           
89 SOARES, Torquato de Sousa – Subsídios para o Estudo da Organização Municipal da Cidade do 
Porto durante a Idade Média. Barcelos: Editora do Minho, 1935, p. 95. 
90 Cf. RIBEIRO, Luís Araújo – A Transição do Senhorio Episcopal Portucalense para a Coroa em 1406. 
Porto: [s.n.], 2009. (Dissertação de Mestrado em História Medieval e do Renascimento apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto), p. 32. 
91 RIBEIRO, Luís Araújo – A Transição do Senhorio Episcopal…, p. 32. 
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Sendo o Porto terra senhorial da Igreja, o bispo e Cabido intervinham na 

administração temporal e exerciam a suprema jurisdição civil e crime. “Os tumultos, 

não raro instigados e sempre bemvistos pelo monarcha, repetiam-se incessantemente; o 

paço e o castello acontecia serem assaltados por bandos de burgueses enraivecidos; e o 

bispo via-se compellido a abandonar a cidade, ou mesmo a diocese, e acolher-se á curia 

pontificia”92. Este breve excerto retirado da obra de António Costa Lobo, caracteriza o 

ambiente político-social vivido na cidade do Porto desde a chegada de D. Hugo até à 

passagem do senhorio episcopal para a mão do monarca, em 1406. Vários conflitos 

foram minando o governo episcopal desde a restauração da diocese pelo bispo D. Hugo. 

Por várias vezes a cidade se viu a braços com Interditos93 lançados pelos bispos, que 

foram conseguindo manter a sua supremacia. 

D. João I, ao contrário de outros monarcas, não procurou contestar a 

legitimidade da carta de doação de D. Teresa, documento esse que gerara muitos dos 

conflitos, mas o bispo sabia que não era sustentável manter por muito mais tempo o 

senhorio episcopal, nomeadamente devido à popularidade que o monarca detinha na 

cidade e que fizera com que esta o apoiasse durante a crise de 1383-85. “A questão seria 

então apenas uma, para a Igreja: atrasar o processo para fazer o melhor negócio 

possível”94. 

Desde a vitória de D. João I que a Igreja portuense procurava atrasar o processo 

que poria termo à má relação entre o burgo e a Igreja, de modo a poder fazer o melhor 

negócio possível. Mas tal só se veio, efetivamente, a concretizar em 1405. Desde 1388, 

data em que o rei e o bispo assumiram um contrato provisório de cedências, que “na 

esfera do governo da cidade, pura e simplesmente, não se notava que o senhor era o 

bispo: a Câmara elegia os seus juízes, os seus vereadores e o seu procurador sem 

qualquer interferência do prelado. Era quase como se a cidade já tivesse passado, de 

facto, para a Coroa, embora se mantivesse formalmente o senhorio episcopal”95. Só a 13 

                                                           
92 LOBO, António de Sousa S. Costa – História da Sociedade em Portugal no Século XV e Outros 
Estudos Históricos. Lisboa: Cooperativa Editora, 1979, p.171. 
93 Um Interdito significa a excomunhão não de uma pessoa mas sim de uma terra ou lugar. O Porto foi, 
assim, colectivamente excomungado. Os lugares de culto foram encerrados, não havia missa, os sinos não 
tocavam, não eram ministrados os sacramentos, etc. (Cf. MIRANDA, Flávio; SEQUEIRA, Joana; 
DUARTE, Luís Miguel – “A Cidade e o Mestre. Entre um Rei Bastardo e um Príncipe Perfeito”. História 
do Porto. Vol. 04. Porto: QuidNovi, 2010, p. 35) 
94 MIRANDA, Flávio; SEQUEIRA, Joana; DUARTE, Luís Miguel – “A Cidade e o Mestre. Entre um 
Rei Bastardo e um Príncipe Perfeito”…, p. 38. 
95 MIRANDA, Flávio; SEQUEIRA, Joana; DUARTE, Luís Miguel – “A Cidade e o Mestre. Entre um 
Rei Bastardo e um Príncipe Perfeito”…, p. 39. 
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de fevereiro de 1405 a situação se inverteria quando o bispo do Porto D. Gil Alma, com 

membros do seu Cabido, procedeu à assinatura do documento que consubstanciava o 

regresso do senhorio do Porto à Coroa. “Para findar a avença a cidade comprometia-se a 

pagar ao bispo e cabido por cada ano três mil libras da moeda antiga”96, as quais 

deveriam ser garantidas, em primeiro lugar, pelas rendas das casas que a Coroa detinha 

na cidade97; em segundo lugar pelas pensões dos tabeliães que o Rei recebia; e, por fim, 

e caso faltasse dinheiro, este deveria sair dos rendimentos auferidos pela alfândega.  

Em abril de 1406, D. João I, juntamente com os procuradores do bispo e Cabido 

do Porto, validou o contrato do ano anterior. Contudo, “num documento, datado a 7 de 

dezembro de 1420, descobrimos que a igreja não recebia na totalidade os seus 

direitos”98. Apesar de D. João I se ter comprometido a proceder ao pagamento 

estipulado no contrato de 1406, em 1502, D. Diogo de Sousa, bispo do Porto, dava a 

conhecer a D. Manuel o não cumprimento do contrato, pois a Igreja portuense nunca 

recebera até então o pagamento por inteiro das três mil libras de moeda antiga ou do seu 

valor atual. 

Apesar de já não deter o senhorio do Porto, a importância da Igreja manteve-se, 

sobretudo, no domínio económico e social, pois a Igreja detinha as suas próprias 

economias, administrava as suas propriedades, e mantinha-se como um instrumento de 

cultura religiosa para a cidade. No entanto, a perda do domínio do burgo trouxe consigo 

algumas mudanças na jurisdição que afetaram o seu esplendor medieval. Em 1517 foi 

outorgado um novo foral à cidade invicta e nele se efetivaram as grandes mudanças. 

O novo foral, concedido por D. Manuel, veio substituir aquele que em 1120 o 

bispo D. Hugo havia atribuído à cidade. Nele estava agora patente o poder da Coroa, 

provocando uma perda de autonomia das entidades municipais. No que diz respeito aos 

seus direitos, a Igreja manteve sob a sua jurisdição a nomeação dos seus mordomos, 

rendeiros e requeredores, e a escolha do juiz (o qual deveria ser leigo e eleito pelo 

monarca) teria de ser do agrado da Igreja e alvo do consentimento do bispo, a quem 

competia escolher um escrivão leigo.  

                                                           
96 RIBEIRO, Luís Araújo – A Transição do Senhorio Episcopal…, p. 43. 
97 Estas rendas diziam respeito, sobretudo, às casas existentes na rua Nova, rua esta que fora 
“apadrinhada” por D. João I, o qual lhe chamava “a minha rua Formosa”. Algumas destas casas viriam a 
passar para a mão do clero portuense como pagamento do contrato de 1405. (Cf. RIBEIRO, Luís Araújo – 
A Transição do Senhorio Episcopal…, p. 44). 
98 RIBEIRO, Luís Araújo – A Transição do Senhorio Episcopal…, p. 53. 
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Além de direitos de caráter civil, a Igreja usufruía ainda de direitos episcopais, 

sendo um deles o direito das colheres. Outros desses direitos eram os das canadas e dos 

milheiros, que recaíam sobre uma percentagem da venda do vinho. Tratava-se de um 

imposto cujo valor seria arrematado pela Igreja, a qual detinha ainda direito sob a 

redízima da alfândega: “E o dito bispo e cabido ha daver de nos e da coroa de nossos 

regnos e socessores a dizima de todallas cousas de que assy ouvermos daver da dita 

emtrada da foz e Alfandega Inteiramente. (…) A qual chamam Redizima. E decraramos 

que a dita redizima pertence aa dita Igreja inteiramente”99. 

Ao nível da atividade comercial, é possível verificar que o direito de passagem 

era devido à Igreja, podendo no entanto ter de ser dividido entre si e o mordomo de 

Gaia. Uma vez que também auferia de uma percentagem do direito de portagem, o seu 

recebimento exigia um mínimo de condições, sobretudo numa cidade de tão grande 

movimento. Cabia portanto à cidade dar uma casa para o efeito ou um terreno, podendo 

o Bispo e Cabido construí-la. Contudo, e apesar de usufruírem destes direitos, estavam 

isentos do seu pagamento, por razão de os seus direitos terem sido dados à Igreja e Sé 

por D. Teresa100.  

Apesar de ter visto os seus domínios diminuir drasticamente, a Igreja manteve, 

ainda assim, muitos dos seus direitos, fazendo-os perdurar ao longo dos tempos. O facto 

de o novo Foral ter contribuído para o fim das longas disputas entre a Igreja e a cidade, 

fixando os direitos e deveres de ambos, permitiu ao bispo e Cabido dedicarem-se à 

renovação pastoral. Contudo, nunca deixou a Igreja de ser uma personalidade forte da 

cidade, nomeadamente ao nível económico, continuando a gerir o seu património e a 

obter os seus rendimentos. “O património da Mitra do Porto em 1542 era constituído 

por bens imobiliários e por rendas e direitos fiscais de vária origem. Entre os primeiros 

contam-se: casas, casais, campos, leiras, hortas, (…). Na origem das segundas estão os 

direitos tradicionais que a paróquia paga à Igreja-mãe, a catedral, e contratos feitos entre 

a Mitra e a Coroa”101. 

                                                           
99 CRUZ, António Augusto Ferreira da – Forais Manuelinos da Cidade e Têrmo do Porto. Porto: Câmara 
Municipal do Porto, Gabinete de História da Cidade, 1940, p. 14. 
100 Cf. GARCIA, José Manuel; SILVA, Francisco Ribeiro da – Forais Manuelinos do Porto e do seu 
Termo. Lisboa: Edições Inapa, 2001, p. 130. 
101 SANTOS, Cândido Augusto Dias do – O Censual da Mitra do Porto. Subsídios para o estudo da 
diocese nas vésperas do Concílio de Trento. Porto: Publicações da Câmara Municipal do Porto, 1973, p. 
129. 
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Até aos inícios do século XIX, a Igreja do Porto passou por longos períodos de 

sede vacante, ficando o Cabido a governar a diocese. Mas nem sempre a sua gestão foi 

do agrado da cidade e da própria Cúria Romana, fazendo surgir conflitos, ainda que de 

pequena gravidade para a cidade. Ao longo deste período, procurou-se alimentar a 

piedade eucarística e realizar-se obras de renovação dos espaços religiosos da cidade102. 

Ao principiar do século, o grande problema com que a Igreja portuense se deparou foi 

com as invasões francesas: foram lançados vários impostos, a que a Igreja não escapou, 

para suportar os custos da guerra; ocorreram muitos roubos de ouro e prata; os fiéis não 

confiavam no poder divino. Este período de conflito serviu para que a Igreja sentisse a 

necessidade de conhecer melhor os seus limites e os seus bens, assim como as pessoas 

que tinha a ser cargo. Nesse sentido, foi mandado elaborar pelo bispo D. João de 

Magalhães e Avelar “(…) um Tombo Geral das Igrejas do Bispado, com rendimentos, 

população, número de casas, oragos, dará de construção da igreja”103. 

Os bispos portuenses de finais do século XIX e inícios do XX trouxeram novas 

propostas para o clericalismo da diocese, como: catequese para todos; uma pregação 

mais clara e popular, que chegasse a todas as pessoas; criação de escolas católicas; 

fundação de seminários; etc. Já em pleno período salazarista, a diocese foi confiada ao 

bispo D. António Ferreira Gomes, que “(…) notabilizou-se: pela atenção à miséria 

social do povo português, pela crítica do corporativismo do Estado e pela existência da 

livre expressão do pensamento e da acção política”104. Apesar de, economicamente, ter 

perdido aos poucos a sua importância, a Igreja não deixou de ser um importante 

elemento cultural e social para a cidade, perdurando até à atualidade. 

Atualmente, a cúria diocesana do Porto está dividida: em órgãos, no quais de 

incluem a Vigararia, a Chancelaria, o Economato e o Tribunal eclesiástico; e em 

conselhos, o Episcopal e o Presbiteral. Quanto ao Cabido, este mantêm a Mesa capitular 

e os seus membros e apresenta ainda três comissões: de liturgia, do património e do 

protocolo105. 

  

                                                           
102 Cf. AZEVEDO, Carlos Moreira de – “Porto, Diocese do”…, p. 16. 
103 AZEVEDO, Carlos Moreira de – “Porto, Diocese do”…, p. 18. 
104 AZEVEDO, Carlos Moreira de – “Porto, Diocese do”…, p. 24. 
105 DIOCESE DO PORTO – Cúria. [Cons. 30-04-2013]. Disponível em: <http://www.diocese-porto.pt/> 
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II PARTE – DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

“Nesses documentos, como em muitos outros do Arquivo, palpita a vida das épocas a 

que dizem respeito (…). Por vezes como que sentimos ainda viver as pessoas a quem 

interessavam, com o seu olhar altaneiro e cubiçoso ou o seu ar receoso e humilde, com 

a garra poderosa do forte ou a astúcia perigosa do fraco (…), em suma com os seus 

interêsses e paixões, fôrças e fraquezas, altos ideais ou baixos intuitos…” 

 

(in ALMEIDA, José Gaspar de – Inventário do Cartório do Cabido da Sé do  

Porto e dos Cartórios Anexos. Porto: Imprensa Portuguesa, 1935, p. C.) 
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1. A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO: O ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO 

 

O Arquivo Distrital do Porto foi criado no ano de 1931, através do Decreto n.º 

19 952 de 27 de junho desse ano, e instalou-se, provisoriamente, numa casa particular 

localizada na Praça da República. O seu primeiro diretor foi Basílio Ribeiro de Sousa 

Leite e Vasconcelos e com ele deu-se início à incorporação de documentos, logo no ano 

de 1932106. A casa ocupada pelo Arquivo foi sendo alvo de sucessivos melhoramentos 

com vista a poder acolher um cada vez maior volume de informação e poder oferecer 

um espaço adequado aos seus utilizadores. Só em 1995 é que o ADP viria a ser 

instalado no local que hoje conhecemos, ocupando uma parte, entretanto restaurada e 

preparada para o receber107, do antigo Convento de S. Bento da Vitória, na Rua das 

Taipas.  

“De acordo com o Decreto-Lei n.º 149/83, de 5 de Abril, o Arquivo Distrital 

tem, entre outras funções, a obrigatoriedade de recolher a documentação das 

conservatórias do registo civil e os livros de registo paroquiais; a documentação das 

conservatórias dos registos de notariado; a documentação dos tribunais; os documentos 

de serviços cessantes; todos os outros documentos que, nos termos da lei, devam 

recolher aos arquivos distritais ou se venha reconhecer que convém neles recolher; 

(…)”108. Partindo desta grande função atribuída aos Arquivos Distritais, é-nos possível 

olhar para eles como agentes culturais que visam a promoção do conhecimento e 

colocam o património documental ao serviço da comunidade. 

Dentro da sua função máxima de recolher e preservar os núcleos documentais, o 

ADP desenvolve também outras tarefas que lhe são específicas109:  

                                                           
106 Cf. ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO – História. Pontos de passagem... [Cons. 09-04-2013]. 
Disponível em: 
<http://adporto.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=37> 
107 Referimo-nos, por exemplo, às inúmeras adaptações que foram necessárias fazer para transformar os 
diversos espaços do convento em locais de depósito de documentação, em sala de leitura, em gabinetes de 
trabalho, etc. 
108 ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO – Guia do Arquivo Distrital do Porto: Uma experiência de 
tratamento documental – 1990/92. Porto: Arquivo Distrital do Porto, 1993, p. 9. 
109 Cf. ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO – Atribuições e visão. [Cons. 09-04-2013]. Disponível em: 
<http://adporto.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=39> 
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 adquire património arquivístico cujo interesse e valor patrimonial seja útil para o 

conhecimento da região, através de doações e aquisições; 

 valoriza o acesso à informação, quer seja in loco, quer seja remotamente através 

da Internet, disponibilizando ao leitor um vasto conjunto de meios para que 

possa fazer as suas investigações; 

 presta cuidados técnicos de conservação e restauro dos conjuntos documentais 

de que é detentor; 

 disponibiliza um serviço de apoio técnico e consultadoria a outras instituições do 

distrito do Porto para que haja um intercâmbio enriquecedor de partilha de 

conhecimentos; 

 participa em várias iniciativas relacionadas com a Ciência da Informação e mais 

especificamente com a Arquivística, desenvolvendo projetos e investigações 

nesses domínios; 

 dinamiza ações culturais e do âmbito educativo com o intuito de apresentar ao 

público o seu património arquivístico. 

 

Constituído por cerca de 12 quilómetros de documentação, o ADP oferece aos 

seus utilizadores um vasto conjunto de fundos documentais. Formado por 15 grupos 

distintos110, o ADP apresenta-se assim como o gestor da memória do distrito, ligando-a 

ao presente e servindo como fio condutor da sua historia. Daí que uma das suas funções 

primordiais seja a aquisição de património arquivístico relevante para o conhecimento 

do distrito. 

Devido ao volume crescente de documentação de conservação definitiva que 

chegava ao Arquivo, foi necessário desenvolver uma base de dados que permitisse 

controlar todos os metros lineares de informação existentes e armazenados no convento 

de S. Bento da Vitória. Em parceria com a Universidade do Minho, foi possível 

                                                           
110 O ADP é constituído por 15 grupos de arquivos: administração central; administração central 
desconcentrada; administração local; associativos; coleções; confrarias; diocesanos; eclesiásticos; 
empresariais; familiares; judiciais; monásticos; paroquiais; e pessoais. Cada grupo divide-se em vários 
fundos. (Cf. ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO – Cadastro dos Fundos. Porto: Arquivo Distrital do 
Porto, 2011. [Cons. 27-09-2012]. Disponível em: <http://www.adporto.pt/ficheiros_a_descarregar/2-
2_cadastro_dos_fundos.pdf>) 
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desenvolver um software de gestão de arquivo e de descrição arquivística, o DigitArq, 

que permite produzir, conservar e gerir os conteúdos digitais de um arquivo111. 

Para além de incorporar, cuidar e valorizar os acervos documentais considerados 

de conservação definitiva, o Arquivo Distrital do Porto presta também outros serviços, 

sobretudo voltados para os seus utilizadores, de que são exemplos o apoio na sala de 

leitura, a biblioteca auxiliar, a reprodução de documentos, a extensão educativa e 

cultural, entre outros. Como uma das prioridades do ADP é a disponibilização da 

documentação ao público, foi lançado em 2004 o módulo de descrição arquivística, um 

serviço em linha de acesso à informação e aos documentos digitalizados, o qual se 

consolidou em 2008 com a abertura da sala virtual de leitura e referência online, 

desenvolvida pelo projeto CRAV - Consulta Real em Ambiente Virtual – que se 

afigurou como um serviço de importância inigualável. 

Desenvolvido para poder satisfazer as necessidades e exigências de um técnico 

de arquivo112, o DigitArq surgiu como o garante de uma gestão global da documentação 

de um arquivo, assente em normas internacionais de descrição113. É constituído por 

quatro módulos funcionais, que permitem otimizar o trabalho de gestão, tratamento e 

publicação da informação: 

− Backoffice – é o módulo responsável pelo suporte da descrição arquivística, da 

gestão e estruturação dos objetos digitais, do registo de intervenções ligadas à 

conservação e restauro, da publicação na Web, etc. 

− Frontoffice – este módulo é destinado aos utilizadores e permite a consulta na 

Web de todos os conteúdos produzidos e publicados pelo módulo anterior. 

− Administration – destinado aos diretores e aos administradores do sistema, este 

módulo serve para obter relatórios de produtividade e efetuar configurações do 

sistema. 

                                                           
111 Cf. ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO – História. Pontos de passagem... [Cons. 09-04-2013]. 
Disponível em: 
<http://adporto.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=37> 
112 Cf. KEEP SOLUTIONS – DigitArq 4 – Software de Gestão de Arquivos Definitivos. [Cons. 09-04-
2013]. Disponível em: <http://keep.pt/wp-content/uploads/2012/04/wp11104.3-Whitepaper-
DigitArq.pdf> 
113 O DigitAqr assenta em três normas internacionais: ISAD(G) – International Standard Archival 
Description; EAD – Encoded Archival Description; e OAI-PMH – Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting, sendo que as duas primeiras destinam-se a suportar o processo de descrição e a 
terceira a permitir a interoperabilidade com outros portais agregadores de conteúdos. 
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−  OAI-PMH – é o módulo que assegura a interoperabilidade com outros portais 

agregadores de conteúdos. 
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2. O OBJETO DE ESTUDO: A SÉRIE SENTENÇAS 

 

2.1. Contextualização da Série 

 

Como vimos na primeira parte deste trabalho, o Cabido, enquanto conjunto de 

cónegos que auxiliava o Bispo no governo da diocese, tinha a seu cargo várias funções, 

sendo que a principal seria de cariz litúrgico. Com o aumento da sua autonomia, durante 

o bispado de D. Martinho Pires (1185-1189), o Cabido passou também a ter uma função 

ligada à administração e gestão dos seus próprios bens. 

Face a esta sua crescente importância, cujo impacto se estendeu à diocese e à 

própria cidade do Porto, não parece ser de estranhar que o Arquivo Distrital do Porto 

possua um fundo produzido por esta estrutura eclesiástica. Este fundo divide-se em seis 

subfundos – Cartório do Deado, Cartório do Chantrado, Cartório do Arcediagado do 

Porto e Meinedo, Cartório do Arcediagado de Oliveira do Douro, Cartório do 

Arcediagado da Régua, e Cartório da Coraria – e no mesmo foram consideradas 

dezassete séries – Inventários, roteiros gerais, relações de documentos; Tombos gerais; 

Votos; Portagem e redízima; Prazos; Doações, regalias e privilégios; Nota privativa; 

Sentenças; Fábrica; Contabilidade; Documentos vários; Cartas e ofícios vários; 

Honrarias e preeminências eclesiásticas; Inquirições de genere; Registo de demandas; 

Certidões de missas; e Livros dos originais114. Genericamente, poderíamos dizer que os 

subfundos estão ligados a instituições ou órgãos, enquanto que as séries se encontram 

mais voltadas para os assuntos/atividades. 

A série Sentenças permite-nos retratar com alguma facilidade muitas das 

funções associadas ao Cabido, no sentido em que os assuntos e objetos em causa nos 

processos judiciais recaem frequentemente sobre os bens, móveis e imóveis, deste 

grupo. Esta série apresenta-nos, assim, um conjunto de processos e outros documentos 

com importância para o Cabido e para a salvaguarda do seu património, nos quais as 

                                                           
114 Cf. ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO – Informação Disponível ao Nível da Descrição do Fundo 
do Cabido da Sé do Porto. [Cons. 22-04-2013]. Disponível em: 
<http://pesquisa.adporto.pt/details?id=479289> 
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personagens intervenientes são, grosso modo, clérigos que se opõem não só às gentes da 

cidade do Porto mas também aos moradores do território diocesano, e que nos permite 

ver e compreender a existência de uma teia de interesses e vivências próprias de 

qualquer cidade. 

Inserida no fundo do Cabido da Sé do Porto115, um dos muitos que constituem o 

Arquivo Distrital do Porto, esta série produzida pelo Cartório do Cabido é composta por 

111 livros116, os quais figuram somente como unidades de instalação da informação, 

pois são formados por documentos simples e compostos que foram unidos e cosidos no 

formato de livro. A sua constituição é variável: podemos encontrar livros com apenas 2 

ou 3 processos e outros com mais de 50, variando, igualmente, o número de fólios de 

cada documento.  

Esta série terá surgido pela necessidade que se sentia de guardar as decisões 

proferidas em meio judicial, existindo para o efeito uma arca117 onde se depositariam as 

sentenças. Mas ao longo dos tempos o Cabido passou também a guardar, juntamente 

com as sentenças, outros documentos com informações relevantes para o seu dia-a-dia e 

funcionamento, como por exemplo os direitos que podia cobrar, os autos de posse de 

propriedades, contratos celebrados, entre outros, que pudessem servir para justificar 

determinada ação ou para terem um efeito probatório. Verificámos que esta série possui 

tanto originais como cópias118, podendo estas últimas ter sido feitas com o intuito de 

preservar as informações mais importantes ou que corressem o risco de se deteriorar ou 

até perder.  

A história custodial desta série aparece ligada à do fundo que a contém ou, pelo 

menos, não encontramos dados que anulem esta premissa. Assim sendo, sabemos que a 

documentação que hoje forma o fundo do Cabido da Sé do Porto foi incorporada no 

ADP em 18 de outubro de 1932, tendo sido transferido da Biblioteca Pública Municipal 

                                                           
115 Este fundo, juntamente com o da Mitra do Porto, o da Cúria Diocesana do Porto e o da Cúria do 
Arcebispado de Évora, formam o grupo de arquivos “Diocesanos” do ADP. 
116 Esta série é composta por 113 unidades de instalação, sendo que 111 dizem respeito precisamente aos 
Livros de Sentenças e 2 são roteiros da série. Assim, e para o efeito do trabalho que desenvolvemos, 
falaremos sempre e apenas nos 111 livros. 
117 É possível encontrar indícios relativos ao local onde estava guardado o processo, como é o caso do 
documento onde se pode ler “na arca das sentenças” (ADP, Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 0750 (28), 
fl. 327v.) 
118 Falaremos mais alargadamente sobre este assunto no capítulo 2.2. Corpus Documental. 
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do Porto, onde estava acondicionada desde o período da 1ª República. Antes disso, 

estaria guardada na casa do antigo cartório do Cabido, localizado no edifício da Sé119. 

Apesar de não existir um instrumento de pesquisa exclusivamente vocacionado para 

esta série, podemos encontrar algumas informações em instrumentos de pesquisa mais 

genéricos, nomeadamente ao nível do fundo do Cabido da Sé do Porto, ou ainda em 

outros que se debruçam sobre uma das séries desse mesmo fundo, permitindo que se 

cruzem informações e que se adquiram pistas de trabalho. Parecem-nos ser de destacar 

três inventários como os instrumentos de pesquisa mais abrangentes que possuímos para 

o estudo deste fundo e dos subfundos e séries a ele associados. Referimo-nos aos dois 

inventários de José Gaspar de Almeida120,datados de 1935 e 1936, e ao manuscrito do 

P.e Luís de Sousa Couto121, de 1820. Apesar da sua já longa idade, mantêm-se como os 

únicos elementos para o estudo deste fundo, o qual carece de novas investigações e 

renovados instrumentos de pesquisa. 

 

 

 

2.2. Corpus Documental 

 

Como vimos no ponto anterior, a série Sentenças é composta por 111 livros, que 

perfazem um total de 2199 documentos simples/compostos, divididos por 36781 fólios. 

De acordo com o inventário do P.e Luís de Sousa Couto122, existiriam 6 livros de 

roteiros para esta série mas só chegaram até nós dois, que fazem igualmente parte da 

série e estão disponíveis para o utilizador, apesar de a sua análise e compreensão não se 

                                                           
119 Cf. ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO – Guia do Arquivo Distrital do Porto…, p. 44. 
120 Referimo-nos, pois, ao Índice-Roteiro dos Chamados Livros dos Originais do Cartório do Cabido da 
Sé do Pôrto. Porto: Imprensa Portuguesa, 1936; e ao Inventário do Cartório do Cabido da Sé do Pôrto e 
dos Cartórios Anexos. Porto: Imprensa Portuguesa, 1935. 
121 Trata-se da cópia datilografada do Inventário do Cartório do Cabido da Sé do Pôrto, de 1820, e que se 
encontra localizado no ADP (ADP, Cabido da Sé do Porto, Inventários, roteiros gerais, relações de 
documentos, 0001) 
 
122 COUTO, Luís de Sousa - Inventário do Cartório do Cabido da Sé do Pôrto Cópia dactilografada 
existente no Arquivo Distrital do Porto. Porto: [s.n.], 1820. (ADP, Cabido da Sé do Porto, Inventários, 
roteiros gerais, relações de documentos, 0001). 
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revelarem de grande utilidade para o estudo dos vários documentos, uma vez que não é 

possível depreender a organização que lhe esteve subjacente.  

Ao nível das suas características físicas, esta série apresenta-se encadernada sob 

a forma de livros, normalmente revestidos a pele, que são compostos por fólios de 

papel123 que formam cadernos. Cada caderno corresponde, grosso modo, a um processo 

ou documento. No interior dos livros de Sentenças, podemos também encontrar outros 

elementos físicos, nomeadamente selos em lacre, encontrando-se alguns em estado 

bastante deteriorado.  

Quanto ao seu âmbito cronológico, as Sentenças estendem-se por cinco séculos, 

de 1403 a 1853, o que se traduz numa grande variedade de escritas e letras, de homens e 

atividades, de conjunturas e realidades distintas. Um aspeto em comum a todos estes 

documentos é a língua/idioma em que estão escritos124, e também a estrutura do 

processo judicial, como se pode ver pelas indicações que são fornecidas na descrição de 

cada documento. 

Ao observarmos os vários livros, podemos facilmente verificar que a elaboração 

dos documentos e a sua encadernação não correspondem ao mesmo período, até porque 

as encadernações são todas muito semelhantes, apesar da variedade de datas 

apresentadas para cada documento constituinte de um livro. O facto de termos 

encontrado, em alguns documentos, a referência ao maço a que pertenciam125 e também 

uma indicação quanto ao local onde estariam guardados, permite-nos corroborar essa 

certeza quanto a uma primitiva conservação em maços avulsos dos documentos e a sua 

posterior encadernação.  

 

                                                           
123 Excecionalmente, podemos encontrar alguns fólios em pergaminho e quando tal acontece temos a 
indicação na descrição associada ao documento. 
124 Nesta série apenas temos presentes o português, o latim e o espanhol. 
125 No topo de alguns documentos ou mesmo no verso do último fólio é possível encontrar indicações 
quanto ao maço a que pertenceu e o seu número na organização do mesmo. 
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Apesar de não encontrarmos uma data concreta para a encadernação126, como 

acontece com os documentos em que com alguma facilidade conseguimos apurar a sua 

data, o P.e Luís de Sousa Couto, no seu Inventário do Cartório do Cabido da Sé do 

Pôrto, dá-nos algumas pistas que nos permitem apontar para um período. Este 

inventário, datado de 1820, fala-nos já de livros – “O L.o 1.º he hua Colecçaõ de 

Sentenças que em outro tempo formaraõ Maços numerados (…)”127 – os quais estariam, 

inclusive, guardados em armários. Poderíamos, então, dizer que um conjunto de 

documentos possivelmente teria começado a ganhar a forma de livro nos inícios do 

século XIX, já que em 1820 há referências a livros. Mas como explicaríamos o facto de 

a série ter sido encadernada nesse período e os seus limites cronológicos ultrapassarem 

essa mesma data? Tal significaria que alguns dos documentos teriam sido encadernados 

a posteriori, o que poderá ser uma hipótese válida já que no mesmo Inventário do P.e 

Luís de Sousa Couto se fala da existência de quatro maços misturados com os livros, 

dizendo o próprio autor que “Talvês fosse mais util do q.~ curiozo o encadernarem-se 

estes Maços, visto q.~ nelles se encontraõ Docum.tos naõ apontados nos Rotr.os (…)”128. 

Apesar de ser uma problemática difícil de resolver, já que não dispomos de 

elementos fidedignos que nos permitam definir uma data rigorosa para a encadernação 

dos mesmos, pensamos que a podemos datar da primeira metade do século XIX. Para 
                                                           
126 Até ao momento, referimo-nos somente ao aspeto físico da encadernação e não aos critérios que lhe 
estiverem subjacentes no que diz respeito à manutenção da ordem natural dos documentos. Sobre esse 
assunto falaremos mais à frente, na III PARTE- OUTRAS PROPOSTAS DE TRATAMENTO E 
ANÁLISE DA SÉRIE. 
127 COUTO, Luís de Sousa - Inventário do Cartório do Cabido…, p. 38. 
128 COUTO, Luís de Sousa - Inventário do Cartório do Cabido…, p. 48. 

Imagem 2- Exemplo de uma das indicações sobre a antiga 
localização do documento. (ADP, Cabido da Sé do Porto, 
Sentenças, PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00001) 
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aceitarmos esta nossa proposta de datação teremos sempre como alicerce a data do 

Inventário do P.e Luís de Sousa Couto e o facto de o conselho por ele deixado, para que 

os maços fossem transformados em livros, tenha sido considerado. Mas também pesa o 

facto de o tipo de encadernação feita para os livros de Sentenças ser típica do século 

XIX, como nos informou a técnica superiora de conservação e restauro do ADP.  

Neste corpus documental tão amplo, quer no seu volume quer na sua cronologia, 

parece-nos ser necessário falar sobre a tradição documental nele presente. Podemos 

entender este conceito como sendo “a parte da diplomática que se ocupa dos vários 

modos de transmissão do documento no decorrer do tempo. Ela estabelece a chamada 

«ingenuidade documental», isto é, o grau de relação do documento com seu original 

(…)”129. Partindo desta definição, é possível considerarem-se três momentos distintos 

na tradição documental – o pré-original, o original e a cópia. Uma vez que a série 

documental Sentenças se construiu ao longo de vários séculos, podemo-nos cruzar com 

documentos desse trio, sobretudo com originais e cópias. 

No corpus documental analisado podemos encontrar, um único exemplo de um 

pré-original, uma minuta. A minuta “es el escrito original o primero temporalmente, 

pero que no es perfecto pues no tiene la plenitud de los caracteres externos e internos 

que um documento debe poseer. Es un escrito preparatorio que sirve de matriz para la 

expedición de un original”130, e podemos identificá-la num documento do Livro N.º6, 

intitulado “Minuta sobre a portagem dos bois que se compram fora da cidade por 

mercantes que não são avençais.”131. 

Quanto aos originais, que constituem a maioria dos casos encontrados, sabemos 

que a sua produção decorre da vontade própria dos autores, tendo-se conservado na sua 

forma e matéria primogénita132. Um exemplo é o documento intitulado “Sentença 

contra Afonso Pires para não poder cortar um pinheiro por ser árvore real.”133. 

Sabemos que se trata de um original não apenas por nele revermos o propósito e a 

vontade do autor mas igualmente por encontrarmos sinais de validação, que são 

                                                           
129 BELLOTO, Heloísa Liberalli – Arquivos Permanentes: tratamento documental. 4ª edição. Rio de 
Janeiro: FGV Editora, 2006, p. 105. 
130 RODRÍGUEZ BRAVO, Blanca – El Documento. Entre la tradición y la renovación. Gijón: Ediciones 
Trea, 2002, p. 133. 
131 ADP, Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 0728 (6), fl. 221v. 
132 Cf. BELLOTO, Heloísa Liberalli – Arquivos Permanentes…, p. 106; e RODRÍGUEZ BRAVO, 
Blanca – El Documento…, p. 133. 
133 ADP, Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 0723 (1), fl. 8 
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elementos que permitem aferir da autenticidade de um documento. Muitas cartas de 

sentença foram validadas com selo de chapa, embora em alguns casos estes tenham 

desaparecido, ficando apenas a mancha que nos revela ter sido um dos meios de 

validação utilizados. Há documentos originais que foram validados com o sinal notarial. 

Este consistia num desenho elaborado pelo notário responsável pela redação do texto e 

que, em princípio, era pessoal e, possivelmente, intransmissível. 

 

  

 

 

Para completar esta tríade da tradição documental, resta-nos analisar as cópias. 

Estas “representam um documento formalmente idêntico a um original. Elas podem 

conviver com seus originais ainda existentes ou podem vir a substituí-los.”134. No 

conjunto dos documentos analisados foi possível encontrarmos vários documentos 

copiados que, apesar de diferirem na nomenclatura utilizada, são fisicamente cópias, 

referidas como cópias tout court, certidões e traslados. Deixamos como exemplo os 

títulos dos seguintes documentos: “Cópia do alvará lançado em nota para o Cabido 

receber a redízima do tabaco na Alfândega de Lisboa.”135; “Certidão de uns autos de 

execução de sentença de dízimos contra o Abade de S. Cristóvão de Mafamude.”136; e 

“Traslado da doação que fez à Igreja do Porto a Senhora Rainha D. Teresa.”137. 

Diplomática e juridicamente são todas semelhantes, podendo apenas ser distinguidas as 

                                                           
134 BELLOTO, Heloísa Liberalli – Como Fazer Análise Diplomática e Análise Tipológica de Documento 
de Arquivo. São Paulo: Arquivo do Estado/Imprensa Oficial do Estado, 2002, p. 107. 
135 ADP, Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 0727 (5), fl. 220 
136 ADP, Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 0723 (1), fl. 29 
137 ADP, Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 0728 (6), fl. 162 

Imagem 3- Exemplo de um sinal notarial. (ADP, 
Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 
PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0769/00047) 

Imagem 4- Exemplo de um selo de chapa. (ADP, 
Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 
PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0724/00002) 
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cópias autênticas das cópias simples, já que as primeiras apresentam sempre a validação 

necessária que lhes confere autenticidade. 

O esquema abaixo apresentado permite-nos ver como se associam estes 

elementos da tradição documental e a percentagem de cada um deles na totalidade dos 

2199 documentos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É interessante verificar que as cópias se espalham um pouco por toda a série mas 

que parece existir um aumento exponencial bastante significativo a partir do Livro N.º 

55, que corresponde, aproximadamente, ao período cronológico da segunda metade do 

século XVIII e inícios do XIX. A grande maioria destas cópias corresponde a certidões 

de documentos apresentados em livros anteriores, o que denota uma preocupação, por 

parte do cartório do Cabido da Sé do Porto, em preservar duplamente documentos por si 

considerados de valor elevado.  

Podemos apontar alguns motivos que podem justificar esta situação, embora não 

encontremos qualquer registo que nos elucide das decisões tomadas pelo cartório do 

Cabido e o porquê de copiarem a sua documentação. No período cronológico acima 

mencionado, a história de Portugal vive uma fase conturbada de mudanças estruturais 

de cariz político, social e económico. Atravessa dois reinados, o de D. José e o de D. 

Maria I, ambos marcados por uma série de transformações no quotidiano português. 

Minuta 

Cópia (tout court) 

Certidão 

Traslado 

Tradição  
Documental 

 Pré-original (0,05%) 

 Original (61,70%) 

 Cópia (38,25%) 
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Deixamos aqui alguns aspetos que poderemos considerar estarem na origem desta 

“exaltação” da cópia por parte do Cabido: os conflitos com os interesses da cidade do 

Porto derivados da criação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 

Douro138; a celebração de uma concordata com a Santa Sé sobre os direitos de padroado 

da Coroa de Portugal (1778); o aumento do comércio na barra do Douro; a expropriação 

de casas e terrenos para a construção de obras públicas (a partir de 1769); o início das 

invasões francesas e o cerco à cidade do Porto; entre outros139. 

Estas são apenas algumas hipóteses que poderão responder à necessidade sentida 

pelo Cabido da Sé do Porto de fazer cópias dos seus documentos. O receio de perda dos 

documentos originais, por razões várias, ou o facto de os originais não poderem ser 

manuseados frequentemente pelo seu estado de conservação, são algumas das 

justificações que encontramos para responder a esta preocupação do Cabido face aos 

momentos que vivia. 

Analisada a tradição documental presente na série Sentenças, parece-nos ser este 

o momento apropriado para estudarmos as tipologias documentais nela se encontram. O 

facto de se tratar de uma série que se estende por vários séculos e que atravessa 

diferentes períodos da história portuguesa, faz com que se constitua um conjunto 

documental muito diverso e complexo. Assim, parece-nos ser importante fazer uma 

breve reflexão teórica sobre as tipologias documentais antes de apresentar aquelas que 

constam na nossa série de estudo. 

Para alguns autores, o documento de arquivo é um documento muito particular e 

específico. Nas palavras de Heloísa Belloto, estes documentos “são textuais (…); não 
                                                           
138 O início do ano de 1757 foi bastante conturbado para a cidade do Porto, tendo rebentado vários 
tumultos populares contra a Companhia criada pelo Marquês de Pombal. O motivo seria o 
descontentamento dos homens ligados à produção e comercialização do vinho do Porto face às iniciativas 
da dita Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. (Cf. BARROS, Susana Pacheco – “A 
Cidade dos Almadas. Das reformas pombalinas à véspera das invasões francesas.” In História do Porto. 
Vol. 08. Porto: QuidNovi, 2010, p. 19.) 
139 Para uma melhor análise dos acontecimentos ocorridos neste período aconselhamos, entre outras, as 
seguintes obras: 1) sobre História de Portugal: HESPANHA, António Manuel – “O Antigo Regime 
(1620-1807)”. In MATTOSO, José – História de Portugal. Vol. 4. Lisboa: Editorial Estampa, 1997; 
MATOS, Artur Teodoro de; COSTA, João Paulo Oliveira e; CARNEIRO, Roberto – Cronologia da 
Monarquia Portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, 2012; RAMOS, Rui (coord. de) – História de 
Portugal. Lisboa: Esfera dos Livros, 2009; PAIVA, José Pedro – “A Igreja e o Poder”. In AZEVEDO, 
Carlos Moreira de (dir. de) – História Religiosa de Portugal. Vol. 2. Lisboa: Círculo de Lietores, 2000; 2) 
sobre História da Cidade do Porto: BARROS, Susana Pacheco – “A Cidade dos Almadas. Das reformas 
pombalinas à véspera das invasões francesas.” In História do Porto. Vol. 08. Porto: QuidNovi, 2010; 
CARDOSO, António Barros – “O Ciclo do Vinho. Um negócio de exportação que transformou a cidade.” 
In História do Porto. Vol. 07. Porto: QuidNovi, 2010; SILVA, Francisco Ribeiro da – “Tempos 
Modernos”. In RAMOS, Luís A. De Oliveira – História do Porto. 3ª edição. Porto: Porto Editora, 2000. 
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são documentos narrativos como os literários; reflectem relações administrativas, 

políticas, sociais, científicas; derivados de uma actividade administrativa, política, 

social, científica, etc.”140. Para outros, o documento de arquivo é um “documento de 

qualquer natureza ou sobre qualquer suporte material que uma pessoa, entidade ou 

organismo criou ou recebeu e conservou em virtude das suas funções ou das suas 

actividades, para assegurar a prova de um facto ou acção, ou simplesmente a título de 

informação”141.  

O documento de arquivo pode ser analisado sob duas perspetivas distintas: pela 

diplomática e pela tipologia. “(…) Em Arquivística, os documentos não têm significado 

enquanto entidades individuais, (…). Pelo contrário, eles fazem geralmente parte de 

unidades arquivísticas mais vastas – as séries – que são o resultado de actividades 

concretas do organismo (ou pessoa) que produziu a documentação”142. 

Sendo que a análise tipológica parece ser a que melhor serve e se enquadra no 

tratamento da série Sentenças, é necessário definirmos o que é a tipologia documental – 

“é a ampliação da Diplomática em direção à gênese documental, perseguindo a 

contextualização nas atribuições, competências, funções e atividades da entidade 

geradora/acumuladora”143. Esta concede uma maior importância ao procedimento, ao 

assunto de que trata. Quanto à Diplomática, esta é uma ciência que estuda “(…) la 

tradition, la forme et l’élaboration des actes écrits. Son objet est d’en faire la critique, de 

juger de leur sincérité, d’apprécier la qualité de leur texte, de dégager des formules tous 

les éléments du contenu susceptibles d’être utilisés par l’historien, de les dater, enfin de 

les éditer”144. 

O levantamento das tipologias documentais assume uma importância especial no 

âmbito do trabalho em Arquivo por se revelar de extremo interesse para a análise do 

produtor ou produtores de uma determinada documentação. Conhecendo a 

documentação por ele(s) produzida é possível saber os tipos de relações estabelecidas e 

                                                           
140 BELLOTO, Heloísa Liberalli – “Tipologia Documental em Arquivos: Novas Abordagens.” Cadernos 
BAD – Biblioteconomia, Arquivística e Documentação. Lisboa: Associação Portuguesa de Bibliotecários, 
Arquivistas e Documentalista. N.º 2 (1989), p. 15. 
141 FARIA, Maria Isabel; PERICÃO, Maria da Graça – Dicionário do Livro. Da escrita do livro 
electrónico. Coimbra: Almedina, 2008, p. 409. 
142 RIBEIRO, Fernanda – Indexação e Controlo de Autoridade em Arquivos. Porto: Câmara Municipal do 
Porto – Departamento de Arquivos, 1996, p. 13 
143 BELLOTO, Heloísa Liberalli – Como Fazer Análise Diplomática…, p. 19. 
144 Vocabulaire International de la Diplomatique, ed. Mª Milagros Cárcel Ortí, Valencia: Universitat de 
València, 1994. Nº. 1. 
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as suas dependências para com outros grupos sociais. Mas a sua importância não se 

resume só ao conhecimento científico que daí advém. Como salientou Antonia Heredia 

Herrera, “La especificación tipológica es totalmente necesaria para el archivero, en 

primer lugar, porque los tipos documentales van a distinguir las series documentales que 

son las agrupaciones documentales indispensables tanto a efectos de clasificación como 

de inventariación; en segundo lugar porque esa determinación es uno de los elementos 

precisos para la catalogación”145. 

Feita esta breve contextualização, passaremos então a analisar as tipologias 

presentes no corpus documental trabalhado. Ao longo dos 2199 documentos 

constituintes da série Sentenças, foi-nos possível detetar que esta série apresenta uma 

designação pouco apropriada. Aliás, tal já tinha sido sugerido por José Gaspar de 

Almeida, no seu Inventário do Cartório do Cabido da Sé do Pôrto e dos Cartórios 

Anexos - “Mas a verdade é que, além de sentenças, contêm êstes livros outros 

documentos de natureza muito diversa (…), o que torna imprópria a designação Livros 

de Sentenças, que, não obstante, teve de manter-se em virtude de, tanto nos roteiros 

como em numerosos documentos do cartório, êstes livros serem assim designados”146. 

Contudo, devemos salientar que uma parte significativa deste núcleo documental são, 

efetivamente, cartas de sentença cível, o que pode justificar o facto de a série ser 

identificada por tal expressão. 

Como foi abordado anteriormente, a análise subjacente ao tratamento 

arquivístico dado a esta série foi uma análise tipológica e não diplomática, apesar de 

não podermos dissociar uma da outra, já que ambas se complementam e nos dão uma 

visão mais abrangente do conjunto documental. Ao analisarmos os vários documentos 

não tivemos a preocupação de os classificar quanto ao assunto neles apresentado mas 

sim quanto à sua forma interna, jogando entre os conhecimentos diplomáticos e 

jurídicos a que tivemos acesso147. Para esta série, podemos falar de uma classificação do 

tipo jurídico-diplomática, o que quer dizer que é ligeiramente mais ampla que a 

                                                           
145 HEREDIA HERRERA, Antonia – Archivística General. Teoría y Práctica. 3ª edição. Sevilha: 
Servicio de Publicaciones de la Diputación de Sevilla, 1988, p. 96. 
146 ALMEIDA, José Gaspar de - Inventário do Cartório do Cabido da Sé do Pôrto e dos Cartórios 
Anexos. Porto: Imprensa Portuguesa, 1935, p. 98. 
147 Importa aqui salientar que, no caso dos documentos compostos, consideramos como tipologia o 
documento mais estruturante e que estava indicado no índice do livro. 
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classificação diplomática148, mas não tão precisa e abrangente como a classificação 

jurídica149. 

O quadro e gráfico seguintes apresentam os valores relativos às 11 principais 

tipologias documentais150 e a respetiva percentagem no conjunto total. 

 

 

Quadro 1 – Principais Tipologias Documentais e sua Percentagem 

Tipologia Nº Documentos Percentagem 

   

Auto de posse 45 2,05% 

Carta de sentença cível 650 29,56% 

Conciliação 47 2,14% 

Contrato de emprazamento 170 7,73% 

Contrato de obrigação 47 2,14% 

Declaração  132 6,01% 

Doação  109 4,96% 

                                                           
148 A classificação diplomática procura responder às circunstâncias e contingências próprias da elaboração 
do documento, ou seja, tem em conta o ato propriamente dito de elaboração de um documento, 
independentemente do assunto nele abordado. Este tipo de classificação foi adotado por Cristina Cunha e 
Maria João Oliveira e Silva nas suas obras: CUNHA, Maria Cristina Almeida e – A Chancelaria 
Arquiepiscopal de Braga (1071-1244). Corunha: Editorial Toxosoutos, 2005; SILVA, Maria João 
Oliveira e – A Escrita na Catedral: a Chancelaria Episcopal do Porto na Idade Média. Porto: [s.n.], 2010 
(Dissertação de Doutoramento em História apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto); 
e SILVA, Maria João Oliveira e – Scriptores et Notatores: a Produção Documental da Sé do Porto. 
Porto: [s.n.], 2006 (Dissertação de Mestrado em História Medieval e do Renascimento apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto). 
149 As classificações apresentadas por juristas são bastante rigorosas. Contudo, tentamos adaptar a nossa 
classificação aos termos utilizados por alguns juristas, sobretudo por Ana Prata e Wagner Costa (PRATA, 
Ana – Dicionário Jurídico. 3ª e 4ª edição. Coimbra: Edições Almedina, 1999 e 2005, respetivamente; e 
COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico. São Paulo: WVC Editora, 
[s.d.]). 
150 Na realidade são 10 tipos documentais e um designado de “Outros” nos quais incluímos as restantes 
104  tipologias identificadas. Para selecionarmos este top ten tivemos como critério as tipologias cujo 
volume de documentos era igual ou superior a 40. 
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Dossiê de docs. Variados 42 1,91% 

Escritura de compra/venda 193 8,78% 

Escritura de permuta 50 2,27% 

Outros 715 32,45% 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Principais Tipologias Documentais e sua Percentagem 
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A partir deste quadro e gráfico podemos efetivamente verificar que a diversidade 

documental presente nesta série é bastante significativa, o que nos conduz a uma análise 

baseada somente nas tipologias que mais vezes surgem. Contudo, e através destas, é 

possível verificar que, no seio de tantos documentos, as sentenças correspondem 

somente a aproximadamente 30% da documentação. Contudo, não deixam de ser elas a 

espinha dorsal desta série e acreditamos que muitos dos outros documentos de 

tipologias variadas serviriam de alguma forma para integrar processos judiciais, 

podendo alguns destes estar incompletos. É interessante verificar como a documentação 

ligada à posse e gestão de propriedades tem um peso tão elevado nesta documentação 

(referimo-nos às escrituras de compra/venda - 8,78% - e aos contratos de emprazamento 

- 7,73%), o que pode ser um sinal da importância que a terra e as propriedades tinham 

para a economia do Cabido da Sé do Porto. Não nos parece ser preocupante o facto de, 

no gráfico, os “Outros” ocuparem uma percentagem tão significativa visto que nesse 

grupo estão contidos 104 tipologias, não se traduzindo, algumas delas em mais do que 

0,05% do total, ou seja, apenas um documento151.  

Na identificação de 114 tipologias distintas, procurámos evitar incoerências na 

análise dos documentos. Para o efeito, criamos um glossário com o significado de cada 

tipologia, o qual é possível consultar em apêndice152, e que julgamos ser útil para o 

utilizador/investigador que se debruce sobre a série Sentenças. 

Seria também interessante apresentar estas tipologias divididas segundo a sua 

natureza jurídica, ou seja, tendo em conta “le type des droits et des obligations que la 

volonté de leurs auteurs fait maître modifier, renouveler, confirmer ou éteindre”153. Este 

modelo, sugerido por Cristina Cunha154 e seguido por Maria João Oliveira e Silva155, 

propõe a divisão dos documentos em seis categorias distintas: Negócios Jurídicos; Atos 

                                                           
151 Para uma análise mais detalhada sobre as 114 tipologias identificadas e, igualmente, sobre a sua 
percentagem no total dos 2199 documentos, veja-se Apêndice 2 – Listagem de Tipologias Presentes da 
Série Sentenças e Apêndice 3 – Tipologias Documentais da Série e sua Percentagem. 
152 Veja-se Apêndice 4 – Glossário de Tipologias Presentes na Série. 
153 Vocabulaire International de la Diplomatique, ed. Mª Milagros Cárcel Ortí. Valencia: Universidat de 
València, 1994. N.º 424. 
154 CUNHA, Maria Cristina Almeida e – A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga (1071-1244). Corunha: 
Editorial Toxosoutos, 2005. 
155 SILVA, Maria João Oliveira e – A Escrita na Catedral: a Chancelaria Episcopal do Porto na Idade 
Média. Porto: [s.n.], 2010 (Dissertação de Doutoramento em História apresentada à Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto); e SILVA, Maria João Oliveira e – Scriptores et Notatores: a Produção 
Documental da Sé do Porto. Porto: [s.n.], 2006 (Dissertação de Mestrado em História Medieval e do 
Renascimento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto). 
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Jurídicos; Atos Judiciais; Atos Jurisdicionais; Atos Confirmativos; e Outros156. 

Contudo, e apesar do interesse que tal divisão possa ter para o utilizador, não a 

consideramos relevante para a compreensão do nosso objeto de estudo, já que dispomos 

de outros instrumentos que auxiliam a investigação sobre esta série. No entanto, não 

deverá ser um assunto esquecido, poderá até ser um aspeto a desenvolver futuramente.  

Para facilitar a compreensão e análise desta série, procuramos agrupar os 

documentos por grupos produtores, ou seja, tendo em conta o contexto para que foram 

feitos e não quem é o seu autor material (nesse caso, dividiríamos os documentos por 

outorgantes). Ao longo deste corpus documental foi-nos possível encontrar cinco 

grupos produtores: régio, judicial, notarial, eclesiástico e particular. 

No grupo produtor régio, pretendemos unir todos os documentos emitidos pelo 

monarca e pelas instituições e personalidades a si subordinadas, como a Casa da 

Correição do Cível, o Juiz de Fora e o Conselho e Tribunal da Fazenda. Nestes 

documentos podemos encontrar as fórmulas “Eu, el-rei” ou “a mando de El-rei”, o que 

se tornou para nós um elemento de agregação destes documentos. Podemos encontrar 

neste grupo documentos como aforamentos, cartas de sentença cível157, sentenças 

cíveis158, entre outros documentos com chancela régia. 

O segundo grupo produtor identificado foi o judicial. Aqui, procuramos agrupar 

toda a documentação relativa ao processo judicial, independentemente do emissor, ou 

seja, tanto podemos encontrar documentos emanados pelo juiz ou pelos advogados, 

como até mesmo pelos autores ou réus do processo. Neste grupo coexistem atos 

judiciais – “proveem da organização judicial existente e assumem formas variadas: 

intimações, notificações, inquirições de testemunhas, alegações (…)”159 – e atos 

jurisdicionais – “são actos próprios do exercício do poder ou actividade de julgar”160 –, 

provenientes, por exemplo, da Casa da Suplicação e da Casa da Relação do Porto. 

                                                           
156 Este assunto encontra-se amplamente desenvolvido nas obras das autoras anteriormente referidas, pelo 
que aconselhamos a sua leitura para aprofundamento de temática. 
157 Tanto podemos encontrar cartas de sentença cível emitidas pelo monarca como por uma entidade 
judicial. A sua constituição é idêntica, apenas muda o emissor do documento. 
158 As sentenças cíveis são tipológica e diplomaticamente distintas das cartas de sentença cível. Para uma 
definição mais precisa, veja-se Apêndice 4 – Glossário de Tipologias Presentes na Série. 
159 CUNHA, Maria Cristina Almeida e – A Chancelaria Arquiepiscopal de Braga (1071-1244). Corunha: 
Editorial Toxosoutos, 2005, p. 132. 
160 CUNHA, Maria Cristina Almeida e – A Chancelaria Arquiepiscopal…, p. 132. 
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Quanto ao grupo produtor notarial, neste agrupamos todos os documentos que 

apresentam uma validação notarial, a qual é necessária para estabelecer a sua 

autenticidade e ter um valor probatório. É um grupo constituído, maioritariamente, por 

negócios jurídicos, dado que estes documentos são feitos com o intuito de obter um 

determinado efeito. Aqui podemos encontrar documentos como contratos de 

emprazamento, escrituras de compra/venda, procurações161, doações, testamentos, etc. É 

possível encontrar, por vezes, referências ao “escritório do tabelião público de notas”. 

No grupo produtor eclesiástico, procuramos unir toda a documentação de cariz 

religioso, emitida pelas diferentes entidades da Igreja, daí que tenhamos documentos 

capitulares (auto de benefício, auto de apresentação, etc.), documentos episcopais 

(sentença apostólica, rescrito apostólico, etc.) e documentos pontifícios (Bula e Breves). 

Neste grupo podemos encontrar documentos provenientes da Mesa Capitular, do 

Cartório e Casa da Câmara Eclesiástica e do Tribunal da Legacia. 

Por fim, o último grupo produtor identificado foi o dos particulares. Aqui 

inserimos toda a documentação que não se insere nos quatro grupos anteriormente 

descritos, ou seja, que não é régia nem eclesiástica, que não faz parte do processo 

judicial e que não necessita de validação notarial. Trata-se de documentação mais 

informal, feita pelo próprio ou a seu mando, sendo constituída, maioritariamente, por 

declarações162 e procurações.  

O quadro seguinte apresenta alguns exemplos dos tipos de documentos163 que 

podemos encontrar associados aos vários grupos produtores. 

 

 

 

 

 

                                                           
161 É possível encontrar procurações feitas em notário, quando necessitam de um valor probatório, mas 
também podemos encontrar procurações feitas por particulares, nomeadamente quando necessitam delas 
para fins judiciais, por exemplo, para se fazerem representar por outrem. 
162 Podemos encontrar declarações em outros grupos produtores, nomeadamente no eclesiástico, servindo 
esta para justificar uma determinada ação de um particular. 
163 Convém salientar que um mesmo tipo documental pode pertencer a grupos produtores diferentes. 
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Quadro 2 – Exemplo dos Tipos de Documentos 
Associados a cada Grupo Produtor164 

 
Grupo Produtor Tipo de Documento 

Régio 

- Aforamento 

- Auto de apresentação 

- Carta de lei 

- Carta de quitação 

- Carta de sentença cível 

- Carta régia 

- Sentença cível 

(…) 

Judicial 

- Alegação 

- Apelação 

- Auto de execução de sentença 

- Carta de sentença cível 

- Depoimento 

- Embargo 

- Libelo 

- Parecer 

- Sentença cível 

- Termo de confissão 

(…) 

Notarial 

- Contrato de emprazamento 

- Contrato de obrigação 

- Doação 

- Escritura de compra/venda 

- Escritura de permuta 

                                                           
164 Este quadro não pretende identificar o grupo produtor das 114 tipologias documentais identificadas, 
mas apenas apresentar alguns exemplos dos tipos de documentos que podemos encontrar associados a 
cada grupo. 
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- Procuração 

- Testamento 

(…) 

Eclesiástico 

 

- Auto de apresentação 

- Auto de benefício 

- Breve 

- Bula 

- Declaração 

- Rescrito apostólico 

- Sentença apostólica 

 (…) 

Particular 

- Declaração 

- Procuração 

 (…) 

 

 

Não podemos negar a variedade que esta série nos apresenta, quer seja ao nível 

dos tipos documentais, quer seja ao nível das entidades produtoras que os elaboraram. 

Apesar de ter sido organizada e mantida por uma entidade concreta, o cartório do 

Cabido da Sé do Porto, podemos encontrar nesta série produtores e intervenientes de 

todo o reino, desde as mais conhecidas personalidades, como os monarcas, até ao 

“simples” trabalhador rural que vivia em terras emprazadas. Além de a série atravessar 

tantos séculos de história portuguesa, atravessa também todo um conjunto de vivências 

do quotidiano e é possível juntar extratos sociais bem diferenciados num só documento. 

É o caso, por exemplo, de uma carta de sentença cível enviada por D. José, em que as 

partes em confronto são o Cabido da Sé do Porto e João Carvalho, morador na freguesia 

de S. João Batista de Cinfães165. 

  

                                                           
165 ADP, Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 0726 (4), fl. 72. 
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3. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

Ao longo do desenvolvimento do estágio no Arquivo Distrital do Porto, tivemos 

a necessidade de tomar algumas decisões de cariz metodológico. O facto de a série ser 

constituída por 111 livros, que perfazem um total de 7,22 metros lineares, condicionou a 

abordagem inicialmente idealizada, que seria a descrição feita ao nível do documento.  

Apesar de termos iniciado o nosso trabalho precisamente pela análise documento 

a documento, ao final de pouco tempo percebemos que este tipo de tratamento não seria 

possível concretizar em 400 horas e deixaria apenas uma pequena percentagem de série 

tratada, o que não traria benefícios muito significativos para o utilizador. Posto isto, foi 

acordado com os orientadores que seria preferível não fazer a descrição ao nível do 

documento mas sim trabalhar a informação ao nível da unidade de instalação (livro), 

resultando num tratamento da informação ao nível da série. Caso ainda houvesse tempo, 

depois de feita a descrição de cada livro de Sentenças, poderíamos então fazer a 

descrição ao nível documental do máximo de livros possível, dentro do período de 

estágio. 

Este trabalho resultou, pois, no tratamento da série Sentenças ao nível das suas 

111 unidades de instalação e dos 30 primeiros livros ao nível do documento (resultando 

num total de 546 documentos analisados).  

Quando iniciámos o nosso estágio, deparámos com algumas dificuldades. Uma 

delas foi o contacto com o programa informático – o DigitArq – que apesar de não se ter 

revelado difícil, exigiu alguma atenção e cuidado da nossa parte. Outra dificuldade foi a 

variedade de letras que podemos encontrar nos Livros de Sentenças, assim como o 

idioma166. E ainda outra foi a terminologia jurídica utilizada nos documentos e que não 

dominávamos. Contudo, não desanimámos e tentámos contornar estas adversidades. 

Para trabalhar o programa informático, pudemos sempre contar com a ajuda do Dr. Rui 

Esperança e, após algumas tentativas, conseguimos explorar o programa e analisar o que 

ele nos disponibilizava em termos de campos de descrição. Já com a variedade de 

                                                           
166 Apesar de o Português ser a língua predominante nos nossos documentos, encontramos ainda vários 
em Latim e alguns, poucos, em Espanhol, o que dificultou a sua análise mas não a impossibilitou. 
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grafias foi mais complicado lidar. O facto de ser uma série muito extensa, contínua no 

tempo e com produtores vários, traduziu-se numa enormidade de grafias nem sempre 

fáceis de compreender e que nos exigiram algum tempo e uma atenção redobrada. O 

idioma foi também uma limitação para nós, sobretudo quando nos deparávamos com 

documentos em latim. 

A nossa dificuldade maior relacionou-se com a terminologia jurídica. A 

complexidade de alguns dos documentos analisados, sobretudo das cartas de sentença 

cível, obrigaram-nos a uma análise profunda desses documentos e a perceber as partes 

que constituíam um processo jurídico. A solução que adotámos para contornar este 

obstáculo foi a construção de um pequeno glossário, já referido no capítulo anterior, 

com base em definições que encontrámos em alguma bibliografia, que nos deu várias 

pistas e respondeu a muitas dúvidas167. 

O início do nosso trabalho obrigou-nos também a ter conhecimento sobre as 

normas utilizadas nesta área de trabalho em Portugal – a ISAD(G): Norma Geral 

Internacional de Descrição Arquivística; a ISAAR(CPF): Norma Internacional de 

Registo de Autoridade Arquivística para Pessoas Colectivas, Pessoas Singulares e 

Famílias; e a ODA: Orientações para a Descrição Arquivística168. A primeira norma, a 

ISAD(G), “estabelece orientações gerais para a descrição arquivística”169 e é a base de 

qualquer descrição arquivística, podendo ser conjugada com outras normas que estejam 

em vigência; a segunda, a ISAAR(CPF), “faculta orientações para a preparação de 

registos de autoridade arquivística que proporcionam descrições das entidades (pessoas 

colectivas, pessoas singulares e famílias) associadas à produção e gestão de 

arquivos”170; e a terceira, a ODA, é a norma feita pela Direção Geral de Arquivos, tendo 

                                                           
167 Deixamos aqui a referência para alguma da bibliografia consultada: PRATA, Ana – Dicionário 
Jurídico. 3ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 1999; VIEIRA, Domingos – Grande Diccionario Portuguez 
ou Thesouro da Lingua Portugueza. Porto: Editores Ernesto Chardron e Bartholomeu H. de Moraes, 
1873; TESTOS, Jorge Barbosa da Veiga – Sentenças Régias em tempo de Ordenações Afonsina (1446-
1512). Um Estudo de Diplomática Judicial. Lisboa: [s.n.], 2011 (Dissertação de Mestrado em Paleografia 
e Diplomática apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa). Para consultar o glossário 
de termos jurídicos, veja-se Apêndice 5 – Glossário de Termos Jurídicos. 
168 Para além destas três normas, que podemos dizer serem as que mais frequentemente se aplicam no 
trabalho arquivístico feito no nosso país, existem outras mais específicas como é o caso da ISDF – Norma 
Internacional para a Descrição de Funções, por exemplo. 
169 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G): Norma Geral Internacional de 
Descrição Arquivística: adaptada pelo Comité de Normas de Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de 
setembro de 1999/ [versão portuguesa do Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição 
Arquivística]. 2º ed. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 2002, p. 9. 
170 CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAAR(CPF): Norma Internacional de Registos 
de Autoridade Arquivística para Pessoas Colectivas, Singulares e Famílias: tradução do Grupo de 
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sido elaborada a partir e no respeito pela ISAD(G), e que se encontra especificamente 

voltada para o caso português, sendo seu objetivo “contribuir para a criação de 

descrições consistentes da documentação de arquivo e dos seus produtores e 

colecionadores, que facilitem a pesquisa e a troca de informação, quer a nível nacional, 

quer internacional”171. 

Estas normas tiveram de ser aplicadas consoante as necessidades e limitações do 

nosso sistema informático de suporte. O DigitArq encontra-se, atualmente, estruturado 

segundo as normas da ODA172 mas em concordância com as necessidades do Portal 

Português de Arquivos173, o que se traduz na particularidade de alguns aspetos174 como 

o caso da necessidade de repetir datas iguais (por exemplo, “Datas de produção: 1727-

09-27 / 1727-09-27”175) e de utilizar, no campo “Idioma e escrita” a sigla e a palavra 

por extenso (por exemplo, “Por (Português)”176). 

Tendo em atenção as normas e as funções disponíveis no programa, foi-nos 

possível preencher vários campos de descrição, apesar de alguns deles não serem 

visíveis ao utilizador nem estarem presentes no instrumento de descrição. O quadro 

apresentado mostra as zonas e os campos utilizados para fazer a descrição desta série. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Trabalho para a Normalização da Descrição em Arquivo. 2ª ed. Lisboa: Instituto dos Arquivos 
Nacionais/Torre do Tombo, 2004, p. 9.  
171 PORTUGAL. Direcção Geral de Arquivos. Grupo de Trabalho de Normalização da Descrição em 
Arquivo – ODA: Orientações para a descrição arquivística. 2ª versão. Lisboa: DGARQ, 2007, p. 16. 
172 Em rigor, o DigitArq foi elaborado de acordo com a norma ISAD(G) e com a norma de codificação 
arquivística EAD (Encoded Archival Description). 
173 O Portal Português de Arquivos é um projeto da Direção Geral de Arquivos e que tem o intuito de 
funcionar como um ponto agregador de acesso aos arquivos portugueses, permitindo ao utilizador fazer 
pesquisas em todos os arquivos associados ao Portal. 
174 Pelo facto de se encontrar associado ao Portal Português de Arquivos, o ADP necessitou de ajustar o 
seu programa informático de forma a responder às solicitações do dito Portal e a permitir que o 
“intercâmbio” de informação fosse feito em sintonia com as exigências do mesmo. 
175 ADP, Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 0723 (1), fl. 573. 
176 ADP, Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 0723 (1). 
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Quadro 3 – Campos de Preenchimento para Descrição no DigitArq 

Zona de Descrição Campo de Descrição Exemplo177 

Identificação 

Código de referência 

“PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/073
4/00002” (ADP, Cabido da Sé do 
Porto, Sentenças, 0734 (12), fl. 11-
15) 

Nível de descrição 
“Documento” (ADP, Cabido da Sé do 
Porto, Sentenças, 0734 (12), fl. 11-
15) 

Título 

“Traslado da composição entre o 
Bispo e Cabido de Santiago com o 
Bispo e Cabido desta Sé do Porto 
sobre os votos.” (ADP, Cabido da Sé 
do Porto, Sentenças, 0734 (12), fl. 11-
15) 

Datas de produção 
“1425-03-02 /1425-03-02” (ADP, 
Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 
0734 (12), fl. 11-15) 

Dimensão e suporte 
“5 fólios; papel” (ADP, Cabido da Sé 
do Porto, Sentenças, 0734 (12), fl. 11-
15) 

Conteúdo e Estrutura Âmbito e conteúdo 

“Carta de composição sobre os votos 
de Santiago celebrada entre o Bispo e 
Cabido de Santiago de Compostela e 
o Bispo de Cabido da Sé do Porto, 
estando incorporada uma confirmação 
dada pelo Papa Honório sobre a dita 
composição.” (ADP, Cabido da Sé do 
Porto, Sentenças, 0734 (12), fl. 11-
15) 

Acesso e Utilização Cota atual 
“K/14/4/5 – 734, fl. 11-15” (ADP, 
Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 
0734 (12), fl. 11-15) 

                                                           
177 Os exemplos que aqui apresentamos não são todos retirados do mesmo documento. 
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Idioma e escrita 
“Por (português); Lat (latim)” (ADP, 
Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 
0734 (12), fl. 11-15) 

Características físicas e 
requisitos técnicos 

“Contém um selo no fl.19v.” (ADP, 
Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 
0723 (1), fl. 15-20) 

Documentação 

Associada 

Existência e localização 
de originais 

“É indicado no fl.11 deste livro que o 
original se encontra no livro n.º16 dos 
Originais a fl.33.” (ADP, Cabido da 
Sé do Porto, Sentenças, 0734 (12), fl. 
11-15) 

Existência e localização 
de cópias 

“É indicado no fl.11 deste livro que 
existe uma cópia no Censual a fl.99 e 
um traslado autêntico a fl.116.” 
(ADP, Cabido da Sé do Porto, 
Sentenças, 0734 (12), fl. 11-15) 

Notas Notas 

“A descrição feita no índice do livro 
sobre este processo está errada, pois 
trata-se de um documento sobre a 
igreja de Santa Maria de Válega e não 
de Vila Nova de Gaia.” (ADP, 
Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 
0740 (18), fl. 1) 

Controlo da Descrição Data da descrição 
“12/11/2012” (ADP, Cabido da Sé do 
Porto, Sentenças, 0734 (12), fl. 11-
15) 

 

 

Ao apresentarmos este quadro, tivemos como objetivo mostrar os campos que 

considerámos de preenchimento obrigatório, sempre que houvesse dados significativos 

para o fazer, e mostrar as diferentes etapas porque passámos na análise e descrição de 

um documento. Importa-nos agora salientar a metodologia que esteve subjacente ao 

tratamento de cada parte da descrição e que permitiu a existência de um produto final 

uniformizado. 
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A primeira zona de descrição no DigitArq, a zona de identificação, é, no fundo, 

a área onde podemos apresentar os dados básicos sobre o documento e é constituída 

por: código de referência, nível de descrição, título, data, dimensão e suporte178. 

Enquanto que os dois primeiros elementos nos são automaticamente fornecidos pelo 

sistema informático, conforme criamos dependências entre os documentos179, o mesmo 

não podemos dizer dos restantes elementos. No caso do campo “Título”, optámos por 

retirar essa informação do índice existente no início de cada livro, visto que estes 

índices são bastante completos e apresentam as informações necessárias sobre o 

documento. Quando estes contêm alguma parte omissa, por exemplo quando fazem 

referência a documentos anteriores, optámos por repor a informação original. Por vezes 

sentimos a necessidade de abreviar o título colocando reticências entre parêntesis, como 

preveem as normas ISAD(G) e ODA. 

Quanto à data, achámos relevante apresentar algumas considerações. Esta série, 

devido à sua extensão cronológica, induziu em erro muitos dos arquivistas que 

anteriormente trabalharam e organizaram este conjunto de livros. O facto de, num único 

documento, podermos encontrar várias datas fez perdurar as dificuldades em datar 

corretamente um documento. As datas que apresentamos para cada diploma dizem 

respeito à data de elaboração daquele documento que temos em mãos e não do seu 

conteúdo, tal como está disposto nas ODA, que estabelecem que, numa cópia, deve ser 

inserido neste campo a data da cópia e não do original copiado; além disso, fazem 

distinção entre data de produção e data de acumulação. Por exemplo, quando estamos a 

analisar uma carta de sentença cível, a data que consideramos foi a data de elaboração 

daquela carta e não as datas dos vários documentos do processo jurídico que nela estão 

transcritos e citados. Esta é uma distinção que consideramos essencial para se 

compreender o nosso trabalho e que permitiu fazer uma alteração bastante significativa 

ao nível das datas extremas, sobretudo da data de início desta série: passamos do ano de 

872 para o ano de 1403180. Importa também salientar que, por vezes, os documentos só 

                                                           
178 Cf. PORTUGAL. Direcção Geral de Arquivos. Grupo de Trabalho de Normalização da Descrição em 
Arquivo – ODA…, p. 24. 
179 Referimo-nos à possibilidade de criar uma espécie de hierarquia entre os vários elementos do fundo, 
ou seja, a partir do fundo podemos desdobra-lo em subfundos, os quais por sua vez dão origem a séries, 
nas quais podemos encontrar os documentos. 
180 Este foi um dos aspetos fundamentais do tratamento arquivístico que fizemos da série. Quando 
começamos o nosso estágio, as Sentenças apresentavam as seguintes datas extremas: 0872-06-24 / 1853-
05-02. No final do nosso estágio, e seguindo a metodologia da datação do documento propriamente dito, 
podemos apresentar as seguintes datas: 1403- 08-25 / 1853-05-02. Consideramos ter sido fundamental 
esta mudança, até porque nos apercebemos que as datas apresentadas para cada livro consideravam 
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se consideravam terminados quando estava liquidado o pagamento da feitura do 

documento, o que é normalmente indicado no final do documento, e considera-se essa a 

data final do documento pois é ela que encerra a sua realização181. 

No que diz respeito à dimensão e suporte, esta análise foi feita ao nível das 

unidades de descrição. Os livros de Sentenças são uniformes, apresentam um volume e 

medidas muito semelhantes e são normalmente revestidos a pele, podendo as suas 

lombadas possuir alguns vestígios de pergaminho. Quanto ao seu interior, os fólios são 

de papel e, excecionalmente, encontramos alguns ainda em pergaminho. De um modo 

geral, estes livros apresentam-se em bom estado de conservação, apesar de podermos 

encontrar alguns documentos ligeiramente danificados por manchas ou por 

“rendilhados” de térmitas. 

 

 

 

 

A segunda zona de descrição por nós utilizada, a zona de conteúdo e 

estrutura182, permite fornecer a informação necessária sobre o assunto e a organização 

                                                                                                                                                                          
apenas a data do primeiro e do último documento, não sendo analisados os documentos que estavam no 
seu interior. 
181 Uma vez que o Cabido não é um grupo ou instituição que existiu num determinado momento mas sim 
que evoluiu e cresceu e ainda hoje se mantém em atividade, não podemos olhar para esta série como 
sendo estanque. É provável que ela tenha tido um início anterior a 1403 e que continue para lá de 1853, 
mas que por algum motivo ou condicionante histórica não tenha sido possível conservar dentro deste 
fundo do Cabido. Sabemos que existem ainda alguns processos judiciais, mais recentes, que estão na 
posse do Arquivo Episcopal do Porto e que poderiam ser enquadrados nesta série. 

Imagem 5 – Exemplo do estrago feito por térmitas no 
papel (ADP, Cabido da Sé do Porto, Sentenças, 
PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00001) 

Imagem 6 – Exemplo de mancha no papel e 
corrosão do mesmo (ADP, Cabido da Sé do Porto, 
Sentenças, PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0830/ 
00008) 
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da unidade de descrição, sendo composta pelos seguintes campos: âmbito e conteúdo; 

avaliação, seleção e eliminação; ingressos adicionais; e sistema de organização183. No 

nosso caso, usámos apenas o campo “Âmbito e conteúdo” e o que procurámos fazer 

nessa zona foi identificar o assunto, as partes e o local implícito ao assunto. No caso dos 

documentos compostos, achámos importante reconhecer todos os documentos e 

identificá-los. Tratando-se das cartas de sentença cível procurámos também indicar 

todas as partes do processo judicial que as constituíam. Este trabalho que tivemos para 

as cartas de sentença cível pode ser considerado de pouco interesse para o utilizador 

mas achamos que constituem, para quantos trabalham com este tipo de documentos, 

uma ajuda preciosa, principalmente para quem não domina a área jurídica. Procurámos 

que todas as descrições apresentassem a mesma estrutura e que tivessem uma certa 

uniformização. 

Quanto à zona de acesso e utilização, contém a informação relativa à 

acessibilidade e utilização da unidade de descrição e é composta pelas seguintes partes: 

condições de acesso; condições de reprodução; idioma/escrita; características físicas e 

requisitos técnicos; e instrumentos de descrição184. Apesar de o DigitArq nos apresentar 

mais campos de preenchimento para além dos atrás mencionados, estes estão 

relacionados com os campos previstos na ODA. Nesta zona tivemos de ter um cuidado 

especial com o campo “Idioma/escrita” devido à concordância que este campo tem de 

ter com as exigências do Portal Português de Arquivos e com a menção a todas as 

características físicas que encontrámos, sendo estas, sobretudo, selos de chapa e duas 

plantas de edificação de imóveis. 

 

                                                                                                                                                                          
182 Antes desta zona existe ainda a zona de contexto mas não a utilizamos por ser uma área mais destinada 
à descrição ao nível de fundo e subfundo. Nessa zona deve ser fornecida a informação relativa à origem e 
custódia da unidade de descrição. 
183 PORTUGAL. Direcção Geral de Arquivos. Grupo de Trabalho de Normalização da Descrição em 
Arquivo – ODA…, p. 82. 
184 PORTUGAL. Direcção Geral de Arquivos. Grupo de Trabalho de Normalização da Descrição em 
Arquivo – ODA…, p. 97. 
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A zona de documentação associada permite-nos dar algumas informações sobre 

a documentação que estabelece algum tipo de relação com a unidade de descrição. É 

constituída por quatro campos: existência e localização de originais; existência e 

localização de cópias; unidades de descrição relacionadas; e nota de publicação. No 

nosso caso apenas tivemos necessidade de preencher os dois primeiros campos, isto 

porque nos foi possível encontrar, quer nos próprios documentos, quer noutros 

elementos de descrição sobre a série e o fundo, dados indicativos da existência de 

cópias e de originais (quando se trata de documentos como certidões, traslados,…). 

Também no preenchimento destes dois campos procurámos manter uma certa 

uniformização para que o utilizador facilmente consiga encontrar os documentos 

relacionados com o documento que está a consultar.  

Na zona de notas podemos colocar informação mais especializada ou outra 

informação pertinente mas que não se pode incluir em nenhuma das zonas supra 

mencionadas. No nosso caso, este campo foi usado sobretudo ao nível da descrição da 

unidade de instalação para fornecer algumas informações que considerámos necessárias 

sobre o livro, como por exemplo os erros de numeração dos fólios. Por fim, temos a 

zona de controlo da descrição, a qual serve para transmitir informações sobre como, 

quando e por quem foi feita a descrição arquivística. Nesta zona podemos encontrar os 

seguintes campos: nota do arquivista, regras ou convenções e data da descrição. No 

Imagem 7 – Selo de chapa do bispo do Porto, D. Lourenço Manuel Correia de 
Sá e Benevides (1796-1798), patente num discurso sobre as insígnias usadas 
pelos cónegos e datado de 18 de dezembro de 1797. (ADP, Cabido da Sé do 
Porto, Sentenças, PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0828/00012) 
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nosso caso, o sistema informático coloca automaticamente a informação relativa à data, 

sendo o único campo desta zona a ser preenchido. 

Resta-nos salientar que procurámos sempre fazer a descrição arquivística desta 

série, quer ao nível das unidades de instalação, quer ao nível do documento, de acordo 

com as regras propostas pela norma ISAD(G): descrição do geral para o particular; 

informação relevante para o nível de descrição; ligação entre descrições; e não repetição 

de informação185. 

É importante verificar como ao longo do nosso trabalho nos foi sendo possível 

implementar, ainda que por vezes implicitamente, o método quadripolar186 do 

tratamento arquivístico: delimitámos a problemática de investigação e levantamos ideias 

e questões sobre o assunto (pólo epistemológico); formulámos hipóteses e perspetivas 

de análise (pólo teórico); utilizámos os instrumentos de trabalho em arquivo para 

verificar ou refutar as nossas análises (pólo técnico); e obtivemos um produto final, em 

que assumimos a análise feita (pólo morfológico). 

  

                                                           
185 Cf. CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS – ISAD(G)…, p. 16/17. 
186 Sobre este assunto, veja-se o capítulo 1 – Contextualização Arquivística: Conceções Teóricas, da I 
Parte deste trabalho. 



81 
 

 

4. PRODUTO FINAL 

 

O trabalho desenvolvido no estágio realizado no ADP permitiu-nos elaborar dois 

tipos de instrumentos de pesquisa: um inventário, tendo por base a descrição feita para 

as 111 unidades de instalação; e um catálogo, onde além das descrições das unidades de 

instalação, temos também a descrição dos documentos relativos aos 30 primeiros livros 

da série187. Ambos os instrumentos oferecem ao utilizador uma nova visão da série e 

permitem mais facilmente saber se aquilo que procura se encontra num determinado 

livro.  

Acreditamos que o facto de termos “desbravado” este conjunto de documentos 

designados por Sentenças, permitiu abrir mais campos de investigação e descobrir 

novas vivências da cidade e bispado do Porto, assim como da própria instituição 

Cabido. Através dos vários livros, e visto que eles se estendem por um longo período 

cronológico, é possível analisar a evolução de aspetos sociais, administrativos, judiciais, 

clericais, entre outros. Queremos, desta forma, demonstrar a versatilidade de assuntos 

que esta série nos dá e que poderá abrir portas a estudos futuros. Através de um 

documento, podemos “facilmente” identificar as características de um tempo e de uma 

sociedade.  

Nesta série, é possível conhecermos a vida económica e administrativa do 

Cabido da Sé do Porto: as suas propriedades e o modo como as geria; os impostos que 

cobrava; os produtos que comprava e vendia; as localidades com que mantinha relações 

comerciais; os bens que herdava ou que lhe eram legados; os empreendimentos que 

levava a cabo; as pessoas leigas com quem trabalhava e as pessoas com quem se 

relacionava; entre muitos outros aspetos. Mas também nos permite conhecer melhor os 

limites da diocese do Porto e até a própria cidade: a evolução das ruas, o crescimento 

urbano, os tipos de construções, o urbanismo em geral. E possibilita ainda outra coisa: 

conhecer as pessoas que habitavam o espaço – os seus nomes, as suas ocupações, o 

                                                           
187 Uma vez que, no catálogo, temos representada a descrição quer das unidades de instalação, quer dos 
documentos, este será o elemento de pesquisa apresentado em apêndice. Veja-se Apêndice 6 – Catálogo 
da Série Sentenças. 
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estrato social a que pertenciam, as riquezas que doavam, as casas que emprazavam e as 

“vidas”188 que lhes seguiam, entre outras. 

É interessante verificar como todos os documentos desta série189 estão de 

alguma forma relacionados com o Cabido. Apesar de alguns, ao primeiro olhar, não 

parecerem ter nenhum elo de ligação com a instituição, ela está lá, caso contrário o 

Cabido não teria interesse em preservá-lo. Muitas vezes são até documentos 

provenientes de fora do bispado e dos seus domínios, mas cujo texto apresenta 

elementos que lhe são, ou que poderiam vir a ser, úteis. Mas julgamos ser ainda mais 

interessante o facto de não encontrarmos um único documento cujo veredicto, no caso 

das sentenças e cartas de sentença, seja contra o Cabido. Guardava-se apenas aquilo que 

interessava e enaltecia o seu poder e não aquilo que dava conta dos seus fracassos. 

Poderíamos talvez dizer que os clérigos portuenses selecionaram a documentação que 

nos legaram, deixando-nos um património que enaltece o seu valor.  

Podemos considerar o estudo desta série como um importante passo para o 

conhecimento da cidade portuense e que em muito poderá ser útil ao investigador. 

Talvez não seja a série mais consultada por um utilizador comum, por não se integrar 

nos tipos de consultas mais usuais, mas será um bom elemento de estudo e trabalho para 

o historiador. O facto de as descrições feitas ao nível da unidade de instalação e do 

documento estarem disponíveis online é também um fator atrativo desta série, já que se 

podem consultar em qualquer sítio e identificar os livros que se pretende consultar, 

poupando bastante tempo. 

                                                           
188 Referimo-nos ao emprazamento feito em vidas, através do qual o emprazante designava as pessoas que 
lhe poderiam suceder no usufruto da propriedade emprazada. 
189 Esta série arquivística, na prática, constitui uma coleção, ou seja, um “conjunto de documentos de 
arquivo reunidos artificialmente em função de qualquer característica comum, nomeadamente o modo de 
aquisição, o assunto, o suporte, a tipologia documental ou o colecionador.” (ALVES, Ivone [et. al.] – 
Dicionário de Terminologia Arquivística. Lisboa: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 1993, p. 
22) 
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Imagem 8 – Lombada dos livros 107 e 108 das Sentenças (ADP, Cabido 
da Sé do Porto, Sentenças, PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0829 e 0830) 
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III PARTE – OUTRAS PROPOSTAS DE ANÁLISE E 

TRATAMENTO DA SÉRIE 

 

 

 

 

 

“Os arquivistas estão aptos a responder à expectativa dos administradores no que 

concerne às regras de criação dos documentos, à expectativa dos seus usuários no 

conhecimento e à crítica de seu conteúdo e às exigências do seu que-fazer, não somente 

nas tarefas da avaliação e eliminação de documentos, mas também na elaboração de 

instrumentos de pesquisas e na valorização dos fundos de arquivo. (DELMAS, 1998)” 

 

 (in BELLOTTO, Heloísa Liberalli – Como Fazer Análise Diplomática e  

Análise Tipológica de Documento de Arquivo. São Paulo: Arquivo  

do Estado/Imprensa Oficial do Estado, 2002, p. 109) 
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1. RECONSTRUÇÃO INTELECTUAL DA SÉRIE 

 

Como já mencionamos na II Parte do nosso trabalho, a série que estudámos é 

bastante extensa e não nos foi possível aplicar o mesmo tratamento a todos os 

documentos que a constituem, daí que a tenhamos tratado, em geral, ao nível das suas 

unidades de instalação e ao nível do documento apenas os seus 30 primeiros livros, o 

que nos permitiu criar o catálogo apresentado neste trabalho190. Assim, procurámos aqui 

deixar outras hipóteses de análise e tratamento passíveis de serem aplicados a esta série 

e que poderiam auxiliar o utilizador do arquivo. Contudo, faremos estes outros 

instrumentos de pesquisa com base numa amostra191, a qual servirá de exemplo para o 

tipo de tratamento a aplicar a toda a série. 

Imaginemos que, em vez da série organizada em livros, tal qual a encontramos 

quando visitamos o ADP, tínhamos os documentos (simples e compostos) todos soltos, 

arrumados em caixas sem qualquer critério de ordenação. Se o nosso trabalho fosse o de 

dar ordem a tanta informação, como o faríamos? Que critérios teríamos para ordenar 

uma tão grande quantidade de documentação?  

Neste capítulo pretendemos precisamente refletir sobre estas questões, 

apresentando uma nova estrutura organizativa da série que, teoricamente, possa 

corresponder a todas as expetativas do utilizador e facilitar a sua pesquisa, até porque o 

inventário que é disponibilizado ao utilizador já remonta a 1935192. Dizemos 

“teoricamente” por termos a noção de que este é um trabalho de difícil aplicação em 

qualquer arquivo por não se tratar de uma análise de primeira necessidade, pois existem 

outras prioridades no tratamento da informação a disponibilizar ao utilizador. 

Para procedermos a uma reconstrução intelectual da série193, necessitaríamos de 

agrupar os documentos segundo uma determinada ordem, de modo a que nenhuma 

                                                           
190 Veja-se Apêndice 6 – Catálogo da Série Sentenças. 
191 Esta amostra terá por base os documentos provenientes dos 5 primeiros livros da série Sentenças. 
192 Referimo-nos ao inventário feito por José Gaspar de Almeida, de que falamos anteriormente. 
193 Falamos em “reconstrução intelectual” precisamente por se tratar de teorizar a melhor forma de 
ordenação e organização da série, caso a pudéssemos fazer neste momento. Uma vez que a série está 
organizada sob o formato de livro e todos os instrumentos de pesquisa sobre ela relacionados apresentam 
a sua organização atual, não temos qualquer motivo para a desencadernar e dar-lhe uma ordem nova. Mas 
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informação fosse perdida. O nosso critério, por considerarmos ser aquele que melhor 

poderá apresentar a série em todas as suas vertentes e nos mostrar como ela evoluiu e 

porque momentos passou, foi um critério de cariz cronológico194. Esta análise e 

tratamento traduziu-se na listagem a seguir apresentada. 

 

 

1 - Listagem dos documentos195 ordenados por ordem cronológica 

1 - 1511-08-10  
“Sentença contra Diogo Valente da 
freguesia de Avanca sobre a venda do 
corgo (…)” 

 Livro 1, doc. 6 
(fl. 48-51) 

2 - 1538-11-25  

“Sentença que alcançou o R.mo Cabido 
contra Afonso Anes e outros sobre o 
montado da Marinha, sito na freguesia da 
Madalena (…)” 

 Livro 1, doc. 1 
(fl. 1-7) 

3 - 1547-00-00  
“Sentença contra Afonso Pires para não 
poder cortar um pinheiro por ser árvore 
real.” 

 Livro 1, doc. 2 
(fl. 8-14) 

4 - 1553-06-14  “Sentença contra Álvaro Chaves sobre o 
casal de Oliveira.”  Livro 1, doc. 3 

(fl. 15-20) 

5 - 1560-03-00  
“Sentença contra Gonçalo Anes da 
freguesia de S. Cristóvão de Mafamude 
sobre certos dízimos.” 

 Livro 1, doc. 4 
(fl. 21-28) 

6 - 1565-00-00  “Sentença contra o Abade de S. Cristóvão 
de Mafamude sobre certos dízimos.”  Livro 1, doc.7 

(fl. 52-71) 

7 - 1583-01-17  
“Auto e sentença sobre a metade do casal 
do Alho e Quebrada de Vilar, em Vilar do 
Paraíso (…)” 

 Livro 1, doc. 8 
(fl. 72-124) 

8 - 1589-04-01  
“Auto e sentença sobre a terça que é do 
casal de Campelinho, sito em Canelas da 
Feira, pertencer ao R.mo Cabido.” 

 Livro 1, doc. 9 
(fl. 125-138) 

                                                                                                                                                                          
podemos apresentar ao utilizador um instrumento com a nossa organização teórica que o ajude a mais 
facilmente localizar a informação que procura e que tenha sempre a referência à localização efetiva do 
documento na série. 
194 Nos casos em que a data é precisamente a mesma, o critério seguido foi o de ordenar alfabeticamente, 
através do título atribuído ao documento. 
195 O título de alguns dos documentos encontra-se abreviado. 
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9  1601-00-00  
“Sentença que o R.mo Cabido alcançou 
contra Pedro André sobre a metade de 
uma devesa (…)” 

 Livro 1, doc. 10 
(fl. 139-150) 

10 - 1607-00-00  
“Sentença que alcançou o R.mo Cabido 
contra Gonçalo Dias sobre um pardieiro 
em Vila Nova de Gaia.” 

 Livro 1, doc. 11 
(fl. 151-158) 

11 - 1608-00-00  “Sentença contra Belchior Fernandes 
sobre umas casas em Vila Nova.”  Livro 1, doc. 12 

(fl. 159-162) 

12 - 1609-00-00  
“Sentença contra o vigário de Vila Nova 
de Gaia sobre o campo e quintal pegado à 
Igreja.” 

 Livro 1, doc. 13 
(fl. 163-188) 

13 - 1611-00-00  

“Sentença que alcançou o R.mo Cabido 
contra Diogo Alves Leite a respeito das 
medidas que tinha nos casais de S. João 
de Ver.” 

 Livro 1, doc. 15 
(fl. 193-206) 

14 - 1613-01-13  
“Sentença que o R.mo Cabido alcançou 
contra António Dias e outros sobre a 
água da Quinta de Matosinhos.” 

 Livro 1, doc. 14 
(fl. 189-192) 

15 - 1619-00-00  
“Licença que deu o R.mo Cabido para ser 
a Quinta do Bonjardim de natureza de 
prazo fateusim.” 

 Livro 1, doc. 16 
(fl. 207-208) 

16 - 1626-00-00  

“Sentença que alcançou o R.mo Cabido 
contra Aleixo Francisco e outros de 
Crestuma sobre os dízimos dos munhos 
(…)” 

 Livro 1, doc. 17 
(fl. 209-214) 

17 - 1630-10-25  
“Sentença contra João de Valadares a 
respeito dos munhos de Febros em 
Avintes.” 

 Livro 1, doc. 18 
(fl. 215-223) 

18 - 1633-05-04  

“Sentença contra António Francisco e o 
vigário de Vila Nova para pagar o 
domínio do campo chamado da Igreja 
(…)” 

 Livro 1, doc. 19 
(fl. 224-229) 

19 - 1633-00-00  “Autos sobre os munhos de Febros contra 
João Francisco.”  Livro 1, doc. 20 

(fl. 230-245) 

20 - 1635-00-00  “Sentença contra a Madre Abadessa de S. 
Bento sobre o casal de Arcozelo.”  Livro 1, doc. 21 

(fl. 246-253) 

21 - 1636-00-00  
“Sentença contra Rodrigo Homem 
Carneiro sobre rendas que devia Diogo 
Leite do casal de Arcozelo.” 

 Livro 1, doc. 22 
(fl. 254-261) 
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22 - 1639-08-20  
“Sentença contra Domingos Gonçalves e 
outros para renovarem o prazo do casal 
de Beire em S. João de Ver.” 

 Livro 1, doc. 26 
(fl. 298-306) 

23 - 1639-08-20  
“Sentença contra Gonçalo Fernandes e 
outros para renovarem o prazo do casal 
de Beire em S. João de Ver.” 

 Livro 1, doc. 27 
(fl. 307-316) 

24 - 1639-08-20  
“Sentença contra Miguel Fernandes e 
outros para pagarem rendas e lutuosas do 
casal de Beire em S. João de Ver.” 

 Livro 1, doc. 24 
(fl. 278-287) 

25 - 1664-07-22  

“Sentença que alcançou António 
Francisco rendeiro da Mitra contra o 
Abade de Avintes por não querer pagar a 
censoria da Igreja.” 

 Livro 1, doc. 25 
(fl. 288-297) 

26 - 1678-07-14  

“Sentença a favor do rendeiro da 
portagem contra o Juiz e Procurador do 
Povo, mostrando que o Juiz de Fora não 
pode impedir a cobrança (…)” 

 Livro 5, doc. 6 
(fl. 152-165) 

27 - 1681-05-22  
“Sentença contra Faustino de Oliveira 
sobre a liquidação de vários dízimos de 
Ovar.” 

 Livro 1, doc. 28 
(fl. 317-334) 

28 - 1683-05-22  
“Sentença contra Manuel de Sousa sobre 
umas casas sobradadas sitas às barrocas 
da Fervença.” 

 Livro 1, doc. 23 
(262-277) 

29 - 1689-06-15  

“Sentença contra Mateus Veloso de 
Sequeira pela qual se anulou um prazo 
que tinha feito das casas do vimial na Rua 
Direita de Vila Nova.” 

 Livro 1, doc. 29 
(fl. 335-343) 

30 - 1690-04-13  
“Sentença contra Joana da Fonseca pela 
qual se anulou um legado imposto em 
umas casas na Rua Direita (…)” 

 Livro 1, doc. 30 
(fl. 344-366) 

31 - 1693-06-23  

“Registo do Juiz e Procurador do Povo 
para o rendeiro da portagem não levar 
direitos aos rendeiros das terças do pão 
que vem vender a esta cidade.” 

 Livro 5, doc. 19 
(fl. 497-505) 

32 - 1697-04-27  “Sentença do rendeiro da portagem 
contra o Abade de Perafita.”  Livro 5, doc. 15 

(fl. 340-352) 

33 - 1697-08-09  
“Sentença do rendeiro da portagem 
contra Manuel Domingues Couto por 
causa do direito das colheres.” 

 Livro 5, doc. 21 
(fl. 517-522) 
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34 - 1699-02-04  

“Sentença do rendeiro da portagem 
Manuel Pinto contra o contratador dos 
estancos do sabão por causa do manifesto 
deste.” 

 Livro 5, doc. 1 
(fl. 1-8) 

35 - 1699-02-13  

“Outra sentença contra o Abade de 
Perafita, que o obrigou a pagar os 
direitos das colheres do pão de que se 
queria isentar.” 

 Livro 5, doc. 16 
(fl. 353-370) 

36 - 1699-05-08  

“Sentenças do rendeiro da portagem 
Manuel Pinto contra os moradores de 
Vila Nova de Gaia que incumbiram na 
ação de força que intentaram (…)” 

 Livro 5, doc. 4 
(fl. 33-79) 

37 - 1699-07-31  

“Subsentença cível que se lançou do 
agravo que tinha interposto Manuel Pinto 
por a suplicação dos moradores de Vila 
Nova de Gaia.” 

 Livro 5, doc. 2 
(fl. 9-20) 

38 - 1700-03-17  

“Subsentença cível que dispensou os 
embargos da restituição com que os 
moradores de Vila Nova de Gaia vieram 
contra Manuel Pinto.” 

 Livro 5, doc. 3 
(fl. 21-32) 

39 - 1700-03-18  

“Sentença do rendeiro da portagem 
contra Manuel de Aguiar pelo direito do 
pão das terças que vem vender a esta 
cidade.” 

 Livro 5, doc. 20 
(fl. 506-516) 

40 - 1703-01-26  

“Certidão do acórdão da Coroa que 
julgou contra o Comendador de Fontes 
pertencer ao Juiz dos Direitos Reais da 
Portagem o conhecimento (…)” 

 Livro 5, doc. 12 
(fl. 237-243) 

41 - 1704-11-21  
“Certidão em que o Juiz da portagem 
decidiu contra o Comendador de Fontes 
que se cobrassem os direitos dela.” 

 Livro 5, doc. 13 
(fl. 244-247) 

42 - 1704-12-16  

“Sentença que tiveram os rendeiros de 
Válega e Ovar sobre a sisa que lhe 
pediam do preço por que traziam as 
rendas (…)” 

 Livro 1, doc. 31 
(fl. 367-408) 

43 - 1704-00-00  
“Sentença contra António Fernandes de 
Oliveira e seus irmãos sobre os munhos 
de Febros.” 

 Livro 1, doc. 32 
(fl. 409-434) 

44 - 1711-02-10  
“Sentença contra Manuel Pereira de 
Berredo que o obrigou a pagar os direitos 
das canadas dos vinhos (…)” 

 Livro 5, doc. 14 
(fl. 248-339) 
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45 - 1713-05-04  

“Sentença a favor do rendeiro da 
portagem que obrigou Gonçalo da Silva a 
pagar os direitos a esta de umas fazendas 
despachadas em Viana (…)” 

 Livro 5, doc. 5 
(fl. 80-151) 

46 - 1713-11-07  “Sentença contra António Saraiva na 
causa dos direitos das colheres do pão.”  Livro 5, doc. 18 

(fl. 439-496) 

47 - 1714-12-20  
“Sentença contra Francisco Alves Pereira 
sobre os votos da Portela de Baixo, em 
Gulpilhares.” 

 Livro 1, doc. 33 
(fl. 435-467) 

48 - 1717-10-17  
“Sentença que alcançou o R.mo Cabido 
contra Domingos Gonçalves e outros de 
Paranhos sobre primícias.” 

 Livro 2, doc. 1 
(fl. 1-100) 

49 - 1718-06-20  
“Sentença contra Lourenço de Amorim 
Pereira sobre os votos do casal da Goda 
na freguesia de Mozelos.” 

 Livro 1, doc. 34 
(fl. 468-513) 

50 - 1719-01-21  
“Sentença contra o Senado da Câmara 
sobre um laudémio que se pretendia levar 
de umas casas na Rua dos Carros (…)” 

 Livro 2, doc. 2 
(fl.101-134) 

51 - 1720-02-16  
“Sentença do contratador dos direitos de 
portagem contra o administrador do 
sabão para pagar os direitos à mesma.” 

 Livro 5, doc. 7 
(fl. 166-179) 

52 - 1723-06-19  

“Sentença de libelo de força obtida pela 
Mitra e Cabido contra a Câmara desta 
cidade por impedirem a posse da 
cobrança dos direitos de portagem.” 

 Livro 5, doc. 9 
(fl. 205-219) 

53 - 1725-04-07  
“Certidões relativas à redízima do tabaco 
que mostram os mandados para se 
pagar.” 

 Livro 5, doc. 11 
(fl. 227-236) 

54 - 1727-09-27  
“Sentença contra Lourenço Francisco de 
Avintes a respeito de umas terras, 
pertença do casal da Quinta (…)” 

 Livro 1, doc. 37 
(fl. 573-592) 

55 - 1727-11-05  

“Composição que fez o R.mo Cabido com 
a Santa Casa da Misericórdia e D. 
Francisca Xavier a respeito do que cada 
um tem nos munhos (…)” 

 Livro 1, doc. 36 
(fl. 567-572) 

56 - 1728-10-01  
“Sentença de liquidação contra o mesmo 
Lourenço de Amorim Pereira pelos ditos 
votos do casal da Goda em Mozelos.” 

 Livro 1, doc. 35 
(fl. 514-566) 

57 - 1735-01-07  “Certidão de uns autos de execução de  Livro 1, doc. 5 
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sentença de dízimos contra o Abade de S. 
Cristóvão de Mafamude.” 

(fl. 29-47) 

58 - 1741-07-30  
“Sentença contra Manuel Teixeira de 
Miranda a respeito do laudémio das 
casas na Rua das Flores.” 

 Livro 2, doc. 3 
(fl. 135-225) 

59 - 1743-01-08  

“Sentença contra João Nunes de Vila 
Nova de Gaia, em que o obriga a pagar à 
portagem os direitos de caixas de açúcar 
que comprou (…)” 

 Livro 5, doc. 8 
(fl. 180-204) 

60 - 1746-04-19  

“Sentença contra o Abade de Miragaia 
sobre a pensão que tem em umas casas na 
Rua do Redemoinho para pagar o 
laudémio ao R.mo Cabido.” 

 Livro 2, doc. 4 
(fl. 226-249) 

61 - 1751-09-17  
“Sentença contra Cosme da Silva da 
freguesia de S. Martinho do Campo a 
respeito de um laudémio que devia.” 

 Livro 2, doc. 5 
(fl.250-365) 

62 - 1752-07-08  

“Sentença contra João Correia da Silva 
para pagar um domínio de uma compra 
que tinha feito da pensão de 5000 réis 
(…)” 

 Livro 3, doc. 8 
(fl. 228-257) 

63 - 1758-12-13  
“Sentença de absolvição a favor do R.mo 
Cabido contra o Senado da Câmara, em 
que se julgou ficar sem efeito (…)” 

 Livro 3, doc. 2 
(fl. 55-75) 

64 - 1759-04-04  
“Cópia do alvará lançado em nota para o 
Cabido receber a redízima do tabaco da 
alfandega de Lisboa.” 

 Livro 5, doc. 10 
(fl. 220-226) 

65 - 1761-12-19  

“Sentença contra o Senado da Câmara a 
respeito das terras da Cruz da Regateira 
freguesia de Paranhos que se manda 
conservar (…)” 

 Livro 3, doc. 3 
(fl. 76-153) 

66 - 1762-08-01  

“Contrato que fez o R.mo Cabido com os 
moradores da freguesia de Ovar a 
respeito da reforma e acrescento da 
capela-mor.” 

 Livro 3, doc. 4 
(fl. 154-171) 

67 - 1762-12-04  
“Sentença que o R.mo Cabido alcançou 
contra António dos Santos Barbosa a 
respeito da pensão (…)” 

 Livro 3, doc. 1 
(fl. 1-54) 

68 - 1763-01-28  

“Sentença contra Marta Pinta para pagar 
o domínio da pensão e direito enfiteutico 
que comprou a Francisco Félix Henriques 
(…)” 

 Livro 3, doc. 9 
(fl. 258-300) 
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69 - 1763-04-20  

“Quitação que deram os moradores da 
freguesia de S. Cristóvão de Ovar da 
quantia de duzentos e oitenta e dois mil 
réis (…)” 

 Livro 3, doc. 5 
(fl. 172-177) 

70 - 1763-04-22  

“Executória que tirou Pedro Pedrocem 
procurador do Colégio Patriarcal 
interessado nos votos de Baião em que a 
Mitra e Cabido cobram (…)” 

 Livro 4, doc. 7 
(fl. 164-169) 

71 - 1763-06-22  
“Sentença contra o convento da Serra a 
respeito da censoria que devia pagar o 
dito convento nos celeiros (…)” 

 Livro 3, doc. 6 
(fl. 177-189) 

72 - 1763-11-17  
“Sentença contra os meios-prebendados 
desta catedral para virem ao altar nas 
missas e Te Deum das festas reais.” 

 Livro 3, doc. 7 
(fl. 190-227) 

73 - 1764-06-07  

“Sentença contra Marta Pinta para pagar 
as pensões que se deviam das mesmas 
terras de Cruz da Regateira em 
Paranhos.” 

 Livro 3, doc. 10 
(fl. 301-313) 

74 - 1765-08-01  
“Sentença contra Manuel Ferreira Fontes 
pela renda do 2º quarto do casal da 
Torre.” 

 Livro 4, doc. 10 
(fl. 190-197) 

75 - 1768-05-21  
“Sentença contra as religiosas de S. 
Bento de Viana por pagarem o direito das 
colheres do pão.” 

 Livro 5, doc. 17 
(fl. 371-438) 

76 - 1769-06-26  

“Certidão de despacho contra Daniel 
Bull cônsul da Holanda, que obrigou a 
pagar portagem por um trigo que ele 
queria isentar (…)” 

 Livro 4, doc. 18 
(fl. 306-317) 

77 - 1771-04-23  

“Sentença cível de penhora do autor o 
R.mo Cabido contra António José Teixeira 
por umas pensões de casas na Rua Chã 
desta cidade (…)” 

 Livro 4, doc. 3 
(fl. 35-46) 

78 - 1773-12-13  
“Sentença cível do R.mo Cabido contra 
José Lopes da freguesia de S. João de 
Canelas pelo laudémio (…)” 

 Livro 4, doc. 1 
(fl. 1-15) 

79 - 1773-12-22  
“Sentença cível do Il.mo Cabido contra 
João Domingues da freguesia de S. João 
de Canelas pelo laudémio (…)” 

 Livro 4, doc. 2 
(fl. 16-34) 

80 - 1774-11-27  “Registo do administrador da portagem 
contra o Convento de Ruibaens que além  Livro 4, doc. 20 

(fl. 400-418) 
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das bestas do Convento e seguro, leva 
outras encomendas ou (…)” 

81 - 1775-02-14  
“Sentença cível a favor do Il.mo Cabido 
contra o réu António José rendeiro que 
foi da freguesia de Canedo (…)” 

 Livro 4, doc. 4 
(fl. 47-71) 

82 - 1775-04-22  

“Registo do administrador da portagem 
por um escrivão de Valongo deferir o 
juramento a vários compradores de 
trigo.” 

 Livro 4, doc. 21 
(fl. 419-438) 

83 - 1775-07-19  

“Sentença de penhora contra Manuel 
Ferreira de Santa Ana do lugar de 
Sarnada, freguesia de S. Romão de 
Aguiar de Sousa pela renda que confessou 
dever (…)” 

 Livro 4, doc. 17 
(fl. 292-305) 

84 - 1776-01-03  

“Sentença do Juízo da Coroa de Lisboa 
contra José de Azevedo e outros de Vila 
Nova de Gaia proferida em 16 de 
dezembro de 1775 em que os obriga (…)” 

 Livro 4, doc. 19 
(fl. 318-399) 

85 - 1776-01-09  
“Sentença cominatória que obteve o Il.mo 
Cabido contra Custódio da Rocha da 
freguesia da Eja para fazer o prazo (…)” 

 Livro 4, doc. 8 
(fl. 170-178) 

86 - 1776-05-04  

“Sentença cível do R.mo Cabido contra 
João Carvalho da freguesia de S: João 
Baptista de Cinfães, bispado de Lamego, 
pela renda do Campo da Moreira.” 

 Livro 4, doc. 5 
(fl. 72-103) 

87 - 1776-05-04  

“Sentença de penhora contra Manuel 
Dias da Rocha e o Reverendo Tomás de 
Freitas de Aguiar pela venda do casal da 
Torre sito na aldeia de Contumil (…)” 

 Livro 4, doc. 9 
(fl. 179-189) 

88 - 1776-11-25  

“Sentença de penhora contra João de 
Almeida Peixoto por o foro de 300 réis de 
umas casas sitas de fronte da porta 
principal da Sé (…)” 

 Livro 4, doc. 16 
(fl. 283-291) 

89 - 1776-12-02  
“Sentença de penhora contra Maria 
Martins viúva e filhos, como herdeira de 
João Martins, pela renda e lutuosa (…)” 

 Livro 4, doc. 14 
(fl. 249-264) 

90 - 1777-01-31  

“Subsentença contra Maria Martins e 
filhos pela renda e lutuosa das casas 
sobradadas que possuem na aldeia da 
Moeda, Campanhã.” 

 Livro 4, doc. 13 
(fl. 241-248) 

91 - 1777-04-17  “Sentença de libelo e condenação de  Livro 4, doc. 11 
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preceito do réu António Joaquim Pereira 
de Vasconcelos da casa da Seara por 
anular um prazo (…)” 

(fl. 198-231) 

92 - 1777-04-27  

“Sentença de ação cominatória a favor do 
Il.mo Cabido contra António Joaquim 
Pereira de Vasconcelos morgado da 
Seara por dar à apegação (…)” 

 Livro 4, doc. 12 
(fl. 232-240) 

93 - 1777-05-27  

“Subsentença contra João de Almeida 
Peixoto pelo foro de umas casas situadas 
em frente da porta principal da Sé do 
Porto.” 

 Livro 4, doc. 15 
(fl. 265-282) 

94 - 1778-01-14  

“Sentença com Conselho da Fazenda de 9 
de novembro de 1777 por as rendas 
episcopais e do Cabido serem isentas do 
subsídio militar da décima.” 

 Livro 4, doc. 6 
(fl. 104-163) 

 

 

Para complementar esta nova organização dada à série Sentenças, podemos 

associar-lhe alguns índices. Um índice é um instrumento de referência, uma espécie de 

guia que nos permite localizar e aceder mais rapidamente à informação que procuramos. 

O índice é o resultado de um longo trabalho designado por indexação, a qual costuma 

ser feita por assuntos, pelo que assumimos essa definição – “segundo a UNESCO, é o 

processo que consiste em descrever e caracterizar um documento com a ajuda de 

representações dos conceitos nele existentes, com a finalidade de facultar uma pesquisa 

eficaz das informações contidas num fundo documental”196. Os índices são um 

importante instrumento de pesquisa pois orientam a pesquisa do utilizador, facilitando-

a. 

São três os elementos que constituem um índice: rubrica (ponto de acesso), 

referência (que conduz ao documento) e informação (geralmente de tipo bibliográfico). 

Contudo, apenas os dois primeiros têm obrigatoriamente de estar presentes. A rubrica 

pode ser de tipologia variada: onomástica, cronológica, geográfica, ideográfica, 

topográfica, entre outras; assim como a referência pode assumir diversas formas: cota, 

referência bibliográfica, página, fólio, etc.  

                                                           
196 FARIA, Maria Isabel; PERICÃO, Maria da Graça – Dicionário do Livro. Da escrita do livro 
electrónico. Coimbra: Almedina, 2008, p. 654. 
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Para suportar a organização intelectual que demos à série Sentenças, 

consideramos que seria bastante útil termos três tipos de índices: um organizado por 

tipologias, outro por assuntos e outro por locais. Para que estes índices fossem perfeitos 

e completos, deveríamos colocar na sua referência todos os fólios onde a rubrica está 

presente, ou seja, todas as vezes que encontrássemos uma determinada 

palavra/expressão no documento, deveríamos indicá-la. Contudo, não achamos que o 

utilizador necessite desse pormenor e colocámos apenas na referência o documento que 

contém o ponto de acesso em questão. Deste modo o utilizador saberá se um 

determinado documento que pretende consultar tem o interesse esperado ou se não 

corresponde àquilo que procura. E chegará mais facilmente aos documentos que 

pretende consultar, sem ter de percorrer toda a série. 

É interessante verificar que os índices que aqui vamos apresentar podem 

igualmente ser aplicados à organização atual da série, bastando para isso complementá-

los com outras rubricas e alterar o tipo de referência (em vez do número que demos a 

cada documento da nova organização, dever-se-á apresentar uma referência onde conste 

o número do livro, o número do documentos e os fólios que compreende). 

Apresentamos de seguida os três índices que elaborámos como exemplo dos que 

poderão ser adotados para esta reconstrução e para a própria série segundo a sua 

organização atual. 

 

aa))  ÍÍnnddiiccee  ddee  TTiippoollooggiiaass  

Acórdão  40 

Alvará  64 

Auto de execução de sentença  3, 19 

Auto de posse  7, 8 

Carta de quitação  69 

Carta de sentença cível  1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
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51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 

81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94 

Carta de subsentença cível  37, 38, 90, 93 

Contrato de obrigação  66 

Escritura de composição  55 

Escritura de compra/venda  53 

Licença de edificação  15 

Petição  31 

Registo de embargo  80, 82 

Requerimento  76 

 

bb))  ÍÍnnddiiccee  ddee  AAssssuunnttooss119977  

Árvore real, corte  3 

Bem imóvel, edificação e posse  11, 15 

Canada do vinho, cobrança de direitos  44, 84 

Capela-mor de Ovar, acrescento  66, 69 

Casa, imposição de medidas  13 

Censoria, pagamento  25, 71, 81 

Colher e terça do pão, cobrança de direitos  31, 33, 35, 39, 46, 75 

Curso de água, utilização  1, 14 

Décima, isenção de pagamento  94  

Direito enfitêutico  68 

                                                           
197 Um documento pode conter mais do que um assunto principal, daí que por vezes se repita o mesmo 
documento como referência de rubricas diferentes. 
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Dízimo, pagamento  5, 6, 16, 17, 19, 27, 43, 57 

Foro, pagamento  88, 93 

Laudémio, pagamento  50, 58, 61, 65, 78, 79 

Libelo, anulação  63 

Lutuosa, pagamento  24, 89, 90 

Meio-prebendado198  72 

Pensão, pagamento  60, 62, 67, 68, 73, 77 

Portagem, cobrança de direitos  26, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 51, 52, 59, 76, 80, 

82 

Prazo, celebração  85, 92 

Prazo, renovação/anulação  22, 23, 29, 30 

Primícia, pagamento  48 

Propriedade, domínio e usufruto  2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 28, 54 

Propriedade, venda sem autorização do senhorio  87, 91 

Redízima, pagamento  53, 64 

Renda, pagamento  21, 24, 74, 83, 86, 89, 90 

Sisa, pagamento  42 

Votos, pagamento  47, 49, 55, 56, 70 

  

cc))  ÍÍnnddiiccee  ddee  LLuuggaarreess  

Aguiar de Sousa, freg., conc. de Paredes  83 

Arcozelo, freg., conc. de Vila Nova de Gaia  20, 21 

                                                           
198 Cónego que recebe meia prebenda (renda/benefício eclesiástico). 
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Avintes, freg., conc. de Vila Nova de Gaia  17, 19, 25, 43, 54 

Campanhã, freg., conc. do Porto  74, 87, 89, 90 

Canedo, freg., conc. de Santa Maria da Feira  81 

Canelas, freg., conc. de Vila Nova de Gaia  8, 78, 79 

Cinfães, conc.  86 

Crestuma, freg., conc. de Vila Nova de Gaia  16 

Eja, freg., conc. de Penafiel  85, 91, 92 

Gulpilhares, freg., conc. de Vila Nova de Gaia  47 

Madalena, freg., conc. de Vila Nova de Gaia  2 

Mafamude, freg., conc. de Vila Nova de Gaia  5, 6, 57 

Mozelos, freg., conc. de Santa Maria da Feira  49, 56 

Olival, freg., conc. de Vila Nova de Gaia  3 

Oliveira do Douro, freg., conc. de Vila Nova de Gaia  4 

Ovar, conc.  27, 42, 66, 69 

Paranhos, freg., conc. do Porto  48, 65, 68, 73 

Perafita, freg., conc. de Matosinhos  32, 35 

Ruivães, freg., conc. de Vieira do Minho  80 

S. Félix da Marinha, freg., conc. de Vila Nova de Gaia  14 

S. João de Ver, freg., conc. de Santa Maria da Feira  13, 22, 23, 24 

S. Martinho do Campo, freg., conc. de Santo Tirso  61 

S. Nicolau, freg., conc. do Porto  62, 67 

Santa Maria de Válega, freg., conc. de Ovar  1 
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Santa Marinha, freg., conc. de Vila Nova de Gaia  10, 11, 12, 18, 28, 29, 30, 36, 37, 

38, 59, 71, 84 

Santo Ildefonso, freg., conc. do Porto  15 

Sé, freg., conc. do Porto  26, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 63, 64, 70, 

72, 77, 88, 93, 94  

Valongo, conc.  76, 82 

Viana do Castelo, conc.  45, 75 

Vilar de Andorinho, freg., conc. de Vila Nova de Gaia  55 

Vilar de Paraíso, freg., conc. de Vila Nova de Gaia  7, 9 

Vitória, freg., conc. do Porto 50, 58 

 

Como vimos ao longo da II Parte deste trabalho, a série Sentenças abrange 

vários séculos, traduzindo-se numa longa história que atravessa diferentes fases do 

nosso país e transporta todo um conjunto de vivências características desses períodos. A 

forma como ela chegou até nós não corresponde ao modo como nasceu e foi criada – 

sabemos isso pelas muitas indicações que encontrámos nos seus documentos e que nos 

remetem para uma organização anterior. 

Ao longo do tratamento arquivístico que fizemos sobre esta série, fomo-nos 

apercebendo que não conseguíamos encontrar uma lógica na sua organização atual. Os 

documentos constantes em cada livro não estavam agrupados por datas (em alguns 

livros, a discrepância entre as datas extremas é até bastante significativa), nem por 

assuntos ou por lugares. Não há um fio condutor de organização dos documentos e, 

consequentemente, de organização da própria série. Apenas quatro livros apresentam 

uma organização por lugar mas face ao panorama da restante série parece-nos que tal 

aconteceu por mero acaso.  

Visto que encontrámos algumas referências a uma organização anterior à que foi 

feita durante o século XIX e que perdura até à atualidade, julgamos que talvez fosse 
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possível reconstruir, parcialmente e com várias limitações199, aquela que seria a 

organização dos documentos das Sentenças. Contudo, temos a noção de que é um 

trabalho muito limitativo e que nos pode conduzir a alguns erros.  

Tendo por base os cinco livros com os quais temos vindo a exemplificar as 

propostas de análise feitas neste capítulo, é possível, ainda que de um modo muito 

diminuto, perceber que esta documentação tinha uma organização anterior à que foi 

feita com o processo de encadernação. A documentação estaria em maços, alguns com 

dimensões consideráveis, como poderemos ver mais à frente, obedecendo a uma 

organização para a qual não encontramos justificação à primeira vista. Se atualmente 

somos regidos por normas que nos obrigam a seguir um certo rigor na organização do 

espólio documental, antes essa organização dependeria da própria sensibilidade do 

arquivista e dos seus conhecimentos sobre a matéria. 

Como poderemos verificar mais à frente, nem todos os documentos têm 

indicações relativamente à sua localização original. Nos cinco primeiros livros, que 

englobam um conjunto de 94 documentos, apenas em 29 é possível encontrar uma 

referência completa, ou seja, com indicação do maço e a posição que nele ocupa. 

Apesar de não podermos tomar este pequeno número como exemplo de toda a série, ele 

ajuda-nos a olhar criticamente para a sua organização original. 

Com base nos documentos que fornecem a localização anterior completa, foi 

possível elaborar o seguinte quadro: 

 

Quadro 4 – Reconstrução da Organização Original da Série Sentenças 

Localização 

Original 

Localização 

Atual 
Data Assunto Local Tipologia 

Maço 5, n.º 
27 

Livro 1, doc. 
4 (fl. 21-28) 

1560-
03-00 

Dízimo, 
pagamento Mafamude Carta de 

sentença cível 
Maço 5, n.º 

34 
Livro 1, doc. 
5 (fl. 29-47) 

1735-
01-07 

Dízimo, 
pagamento Mafamude Carta de 

sentença cível 
Maço 17, n.º 

21 
Livro 5, doc. 
7 (fl.166-179) 

1565-
00-00 

Dízimo, 
pagamento Mafamude Carta de 

sentença cível 
                                                           
199 Nem todos os documentos que constituem os Livros de Sentenças possuem indicações sobre a sua 
arrumação e organização. Só é possível perceber a antiga organização com base em alguns documentos 
que servem de exemplo. 
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Maço 17, n.º 
30 

Livro 5, doc. 
5 (fl.80-151) 

1713-
05-04 

Portagem, 
cobrança de 

direitos 

Viana do 
Castelo 

Carta de 
sentença cível 

Maço 17, n.º 
32 

Livro 5, doc. 
19 (fl.497-

505) 

1693-
06-23 

Colher e terça 
do pão, 

cobrança de 
direitos 

Sé (Porto) Petição 

Maço 17, n.º 
35 

Livro 5, doc. 
21 (fl.517-

522) 

1697-
08-09 

Colher e terça 
do pão, 

cobrança de 
direitos 

Sé (Porto) Carta de 
sentença cível 

Maço 17, n.º 
36 

Livro 5, doc. 
15 (fl.340-

352) 

1697-
04-27 

Portagem, 
cobrança de 

direitos 
Perafita Carta de 

sentença cível 

Maço 17, n.º 
37 

Livro 5, doc. 
16 (fl.353-

370) 

1699-
02-13 

Colher e terça 
do pão, 

cobrança de 
direitos 

Perafita Carta de 
sentença cível 

Maço 17, n.º 
39 

Livro 5, doc. 
1 (fl.1-8) 

1699-
02-04 

Portagem, 
cobrança de 

direitos 
Sé (Porto) Carta de 

sentença cível 

Maço 17, n.º 
40 

Livro 5, doc. 
4 (fl.33-79) 

1699-
05-08 

Portagem, 
cobrança de 

direitos 

Santa 
Marinha 

Carta de 
sentença cível 

Maço 17, n.º 
41 

Livro 5, doc. 
20 (fl.506-

516) 

1700-
03-18 

Colher e terça 
do pão, 

cobrança de 
direitos 

Sé (Porto) Carta de 
sentença cível 

Maço 17, n.º 
42 

Livro 5, doc. 
17 (fl.371-

438) 

1768-
05-21 

Colher e terça 
do pão, 

cobrança de 
direitos 

Viana do 
Castelo 

Carta de 
sentença cível 

Maço 17, n.º 
43 

Livro 5, doc. 
2 (fl.9-20) 

1699-
07-31 

Portagem, 
cobrança de 

direitos 

Santa 
Marinha 

Carta de 
subsentença 

cível 

Maço 17, n.º 
44 

Livro 5, doc. 
3 (fl.21-32) 

1700-
03-17 

Portagem, 
cobrança de 

direitos 

Santa 
Marinha 

Carta de 
subsentença 

cível 

Maço 17, n.º 
78 

Livro 5, doc. 
6 (fl.152-165) 

1678-
07-14 

Portagem, 
cobrança de 

direitos 
Sé (Porto) Carta de 

sentença cível 

Maço 17, n.º 
87 

Livro 5, doc. 
14 (fl.248-

339) 

1711-
02-10 

Canada do 
vinho, 

cobrança de 
direitos 

Sé (Porto) Carta de 
sentença cível 

Maço 17, n.º 
88 

Livro 5, doc. 
11 (fl.227-

336) 

1725-
04-07 

Redízima, 
pagamento Sé (Porto) Escritura de 

compra/venda 

Maço 17, n.º Livro 5, doc. 1759- Redízima, Sé (Porto) Alvará 



104 
 

89 10 (fl. 220-
226) 

04-04 
 
 

pagamento 

Maço 25, n.º 
34 

Livro 1, doc. 
11 (fl. 151-

158) 

1607-
00-00 

Propriedade, 
domínio e 
usufruto 

Santa 
Marinha 

Carta de 
sentença cível 

Maço 25, n.º 
38 

Livro 1, doc. 
10 (fl. 139-

150) 

1601-
00-00 

Propriedade, 
domínio e 
usufruto 

Vilar do 
Paraíso 

Carta de 
sentença cível 

Maço 25, n.º 
39 

Livro 1, doc. 
9 (fl. 125-

138) 

1589-
04-01 

Propriedade, 
domínio e 
usufruto 

Canelas Auto de posse 

Maço 25, n.º 
63 

Livro 1, doc. 
18 (fl. 215-

223) 

1630-
10-25 

Dízimo, 
pagamento Avintes Carta de 

sentença cível 

Maço 25, n.º 
116 

Livro 1, doc. 
34 (fl. 468-

513) 

1718-
06-20 

Votos, 
pagamento Mozelos Carta de 

sentença cível 

Maço 25, n.º 
121 

Livro 3, doc. 
8 (fl. 228-

257) 

1752-
07-08 

Pensão, 
pagamento S. Nicolau Carta de 

sentença cível 

Maço 25, n.º 
124 

Livro 1, doc. 
35 (fl. 514-

566) 

1728-
10-01 

Votos, 
pagamento Mozelos Carta de 

sentença cível 

Maço 25, n.º 
125 

Livro 1, doc. 
37 (fl. 573-

592) 

1727-
09-27 

Propriedade, 
domínio e 
usufruto 

Avintes Carta de 
sentença cível 

Maço 25, n.º 
127 

Livro 3, doc. 
7 (fl. 190-

227) 

1763-
11-17 

Meio-
prebendado Sé (Porto) Carta de 

sentença cível 

Maço 29, n.º 
3 

Livro 3, doc. 
1 (fl. 1-54) 

1762-
12-04 

Pensão, 
pagamento S. Nicolau Carta de 

sentença cível 
Maço 57, n.º 

2 
Livro 4, doc. 
5 (fl. 72-103) 

1776-
05-04 

Renda, 
pagamento Cinfães Carta de 

sentença cível 
 

 

Com base neste quadro, é possível verificar que existiram, no mínimo, 57 maços 

e que cada maço poderia ter mais de 100 documentos. A variedade temporal, tipológica 

e geográfica que encontramos neste quadro, não permite perceber a lógica da 

organização original da série. Mesmo os assuntos, que, mais ou menos, giram em torno 

da questão da cobrança e pagamento de impostos e deveres, não nos permitem conceber 

a organização original sem colocar muitas interrogações. Visto que estamos a trabalhar 

apenas com base em alguns livros, que servem de exemplo às análises passíveis de 
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serem aplicadas a esta série, os resultados não podem nem devem ser vistos como 

resultados ilustrativos da série na sua totalidade, pois poder-se-á dar respostas mais 

conclusivas caso seja feita uma análise deste tipo a toda a série das Sentenças. 

Para fazer uma análise e tratamento deste tipo, em que é necessário regermo-nos 

por um trabalho feito por alguém que não conhecemos e para um período já remoto, 

visto que esta seria uma organização anterior ao século XIX, é necessário ter a perceção 

de que esta está sujeita a erros e omissões e pode ser pouco pertinente para o utilizador, 

já que parece ser uma organização pouco sistemática, se comparada com os critérios 

atuais. Contudo, é importante para o arquivista conhecer a história da série e perceber a 

sua evolução em termos organizacionais, pois poderá fornecer uma descrição mais 

completa ao utilizador. 

Como não conseguimos encontrar elementos sobre a organização original da 

série nem usufruímos de uma organização atual lógica, achamos ser necessário conceber 

um meio de ordenar a documentação desta série tendo em conta dois aspetos: em 

primeiro lugar, os motivos pelos quais o Cabido poderia guardar a sua documentação e 

a forma como o teria feito; em segundo lugar, o tipo de organização que melhor 

corresponderá às pesquisas feitas pelo utilizador. Esta poderia ser a organização 

apresentada na plataforma digital do ADP, pois mais importante do que a sua 

localização física (à qual rapidamente chegamos tendo a cota atualizada) é a forma 

como a informação é transmitida ao utilizador e lhe permite obter melhores resultados. 

Tendo isto em conta, foi-nos possível fazer duas ordenações que podem ser de maior 

utilidade: uma ordenação por assuntos e uma ordenação por lugares. 

 

a) Ordenação por Assuntos200 

Assunto Documentos Localização 

Árvore real, corte “Sentença contra Afonso Pires por não poder 
cortar um pinheiro por ser árvore real.” 

Livro 1, doc. 2 
(fl. 8-14) 

Bem imóvel, 
edificação e posse 

“Sentença contra Belchior Fernandes sobre umas 
casas em Vila Nova.” 

Livro 1, doc. 12 
(fl. 159-162) 

                                                           
200 Quando um assunto possui mais do que um documento, estes estão ordenados de acordo com o 
número do livro das Sentenças a que correspondem e a ordem que ocupam no mesmo. Um documento 
pode ter mais do que um assunto, pelo que não se deve estranhar ver informação repetida em sítios 
diferentes. 
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“Licença que deu o R.mo Cabido para ser a Quinta 
do Bonjardim de natureza de prazo fateusim.” 

Livro 1, doc. 16 
(fl. 207-208) 

Canada do vinho, 
cobrança de 

direitos 

“Sentença do Juízo da Coroa de Lisboa contra 
José de Azevedo e outros de Vila Nova de Gaia 
proferida em 16 de dezembro de 1775 em que os 
obriga (…).” 

Livro 4, doc. 19 
(fl. 318-399) 

“Sentença contra Manuel Pereira de Berredo que 
o obrigou a pagar os direitos das canadas dos 
vinhos (…)” 

Livro 5, doc. 14 
(fl. 248-339) 

Capela-mor de 
Ovar, acrescento 

“Contrato que fez o R.mo Cabido com os 
moradores da freguesia de Ovar a respeito da 
reforma e acrescento da capela-mor.” 

Livro 3, doc. 4 
(fl. 154-171) 

“Quitação que deram os moradores da freguesia 
de S. Cristóvão de Ovar da quantia de duzentos e 
oitenta e dois mil réis (…)” 

Livro 3, doc. 5 
(fl. 172-177) 

Casa, imposição de 
medidas 

“Sentença que alcançou o R.mo Cabido contra 
Diogo Alves Leite a respeito das medidas que 
tinha nos casais de S. João de Ver.” 

Livro 1, doc. 15 
(fl. 193-206) 

Censoria, 
pagamento 

“Sentença que alcançou António Francisco 
rendeiro da Mitra contra o Abade de Avintes por 
não querer pagar a censoria da Igreja.” 

Livro 1, doc. 25 
(fl. 288-297) 

“Sentença contra o convento da Serra a respeito 
da censoria que devia pagar o dito convento nos 
celeiros (…)” 

Livro 3, doc. 6 
(fl. 177-189) 

“Sentença cível a favor do Il.mo Cabido contra o 
réu António José rendeiro que foi da freguesia de 
Canedo (…)” 

Livro 4, doc. 4 
(fl. 47-71) 

Colher e terça do 
pão, cobrança de 

direitos 

“Outra sentença contra o Abade de Perafita, que o 
obrigou a pagar os direitos das colheres do pão de 
que se queria isentar.” 

Livro 5, doc. 16 
(fl. 353-370) 

“Sentença contra as religiosas de S. Bento de 
Viana por pagarem o direito das colheres do pão.” 

Livro 5, doc. 17 
(fl. 371-438) 

“Sentença contra António Saraiva na causa dos 
direitos das colheres do pão.” 

Livro 5, doc. 18 
(fl. 439-496) 

“Registo do Juiz e Procurador do Povo para o 
rendeiro da portagem não levar direitos aos 
rendeiros das terças do pão que vem vender a esta 
cidade.” 

Livro 5, doc. 19 
(fl. 497-505) 

“Sentença do rendeiro da portagem contra 
Manuel de Aguiar pelo direito do pão das terças 
que vem vender a esta cidade.” 

Livro 5, doc. 20 
(fl. 506-516) 

“Sentença do rendeiro da portagem contra 
Manuel Domingues Couto por causa do direito das 
colheres.” 

Livro 5, doc. 21 
(fl. 517-522) 

Curso de água, “Sentença contra Diogo Valente da freguesia de 
Avanca sobre a venda do corgo (…)” 

Livro 1, doc. 6 
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utilização (fl. 48-51) 
“Sentença que o R.mo Cabido alcançou contra 
António Dias e outros sobre a água da Quinta de 
Matosinhos.” 

Livro 1, doc. 14 
(fl. 189-192) 

Décima, isenção de 
pagamento 

“Sentença com Conselho da Fazenda de 9 de 
novembro de 1777 por as rendas episcopais e do 
Cabido serem isentas do subsídio militar da 
décima.” 

Livro 4, doc. 6 
(fl. 104-163) 

Direito enfitêutico 
“Sentença contra Marta Pinta para pagar o 
domínio da pensão e direito enfiteutico que 
comprou a Francisco Félix Henriques (…)” 

Livro 3, doc. 9 
(fl. 258-300) 

Dízimo, pagamento 

“Sentença contra Gonçalo Anes da freguesia de S. 
Cristóvão de Mafamude sobre certos dízimos.” 

Livro 1, doc. 4 
(fl. 21-28) 

“Certidão de uns autos de execução de sentença 
de dízimos contra o Abade de S. Cristóvão de 
Mafamude.” 

Livro 1, doc. 5 
(fl. 29-47) 

“Sentença contra o Abade de S. Cristóvão de 
Mafamude sobre certos dízimos.” 

Livro 1, doc.7 
(fl. 52-71) 

“Sentença que alcançou o R.mo Cabido contra 
Aleixo Francisco e outros de Crestuma sobre os 
dízimos dos munhos (…)” 

Livro 1, doc. 17 
(fl. 209-214) 

“Sentença contra João de Valadares a respeito 
dos munhos de Febros em Avintes.” 

Livro 1, doc. 18 
(fl. 215-223) 

“Autos sobre os munhos de Febros contra João 
Francisco.” 

Livro 1, doc. 20 
(fl. 230-245) 

“Sentença contra Faustino de Oliveira sobre a 
liquidação de vários dízimos de Ovar.” 

Livro 1, doc. 28 
(fl. 317-334) 

“Sentença contra António Fernandes de Oliveira e 
seus irmãos sobre os munhos de Febros.” 

Livro 1, doc. 32 
(fl. 409-434) 

Foro, pagamento 

“Subsentença contra João de Almeida Peixoto 
pelo foro de umas casas situadas em frente da 
porta principal da Sé do Porto.” 

Livro 4, doc. 15 
(fl. 265-282) 

“Sentença de penhora contra João de Almeida 
Peixoto por o foro de 300 réis de umas casas sitas 
de fronte da porta principal da Sé (…)” 

Livro 4, doc. 16 
(fl. 283-291) 

Laudémio, 
pagamento 

“Sentença contra o Senado da Câmara sobre um 
laudémio que se pretendia levar de umas casas na 
Rua dos Carros (…)” 

Livro 2, doc. 2 
(fl.101-134) 

“Sentença contra Manuel Teixeira de Miranda a 
respeito do laudémio das casas na Rua das 
Flores.” 

Livro 2, doc. 3 
(fl. 135-225) 

“Sentença contra Cosme da Silva da freguesia de 
S. Martinho do Campo a respeito de um laudémio 
que devia.” 

Livro 2, doc. 5 
(fl.250-365) 

“Sentença contra o Senado da Câmara a respeito 
das terras da Cruz da Regateira freguesia de 

Livro 3, doc. 3 
(fl. 76-153) 
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Paranhos que se manda conservar (…)” 
“Sentença cível do R.mo Cabido contra José Lopes 
da freguesia de S. João de Canelas pelo laudémio 
(…)” 

Livro 4, doc. 1 
(fl. 1-15) 

“Sentença cível do Il.mo Cabido contra João 
Domingues da freguesia de S. João de Canelas 
pelo laudémio (…)” 

Livro 4, doc. 2 
(fl. 16-34) 

Libelo, anulação 
“Sentença de absolvição a favor do R.mo Cabido 
contra o Senado da Câmara, em que se julgou 
ficar sem efeito (…)” 

Livro 3, doc. 2 
(fl. 55-75) 

Lutuosa, pagamento 

“Sentença contra Miguel Fernandes e outros para 
pagarem rendas e lutuosas do casal de Beire em S. 
João de Ver.” 

Livro 1, doc. 24 
(fl. 278-287) 

“Subsentença contra Maria Martins e filhos pela 
renda e lutuosa das casas sobradadas que 
possuem na aldeia da Moeda, Campanhã.” 

Livro 4, doc. 13 
(fl. 241-248) 
 

“Sentença de penhora contra Maria Martins viúva 
e filhos, como herdeira de João Martins, pela 
renda e lutuosa (…)” 

Livro 4, doc. 14 
(fl. 249-264) 
 

Meio-prebendado 
“Sentença contra os meios-prebendados desta 
catedral para virem ao altar nas missas e Te Deum 
das festas reais.” 

Livro 3, doc. 7 
(fl. 190-227 

Pensão, pagamento 

“Sentença contra o Abade de Miragaia sobre a 
pensão que tem em umas casas na Rua do 
Redemoinho para pagar o laudémio ao R.mo 
Cabido.” 

Livro 2, doc. 4 
(fl. 226-249) 

“Sentença que o R.mo Cabido alcançou contra 
António dos Santos Barbosa a respeito da pensão 
(…)” 

Livro 3, doc. 1 
(fl. 1-54) 

“Sentença contra João Correia da Silva para 
pagar um domínio de uma compra que tinha feito 
da pensão de 5000 réis (…)” 

Livro 3, doc. 8 
(fl. 228-257) 

“Sentença contra Marta Pinta para pagar o 
domínio da pensão e direito enfiteutico que 
comprou a Francisco Félix Henriques (…)” 

Livro 3, doc. 9 
(fl. 258-300) 

“Sentença contra Marta Pinta para pagar as 
pensões que se deviam das mesmas terras de Cruz 
da Regateira em Paranhos.” 

Livro 3, doc. 10 
(fl. 301-313) 

“Sentença cível de penhora do autor o R.mo 
Cabido contra António José Teixeira por umas 
pensões de casas na Rua Chã desta cidade (…)” 

Livro 4, doc. 3 
(fl. 35-46) 

Portagem, cobrança 
de direitos 

“Certidão de despacho contra Daniel Bull cônsul 
da Holanda, que obrigou a pagar portagem por 
um trigo que ele queria isentar (…)” 

Livro 4, doc. 18 
(fl. 306-317) 

“Registo do administrador da portagem contra o 
Convento de Ruibaens que além das bestas do 
Convento e seguro, leva outras encomendas ou 
(…)” 

Livro 4, doc. 20 
(fl. 400-418) 
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“Registo do administrador da portagem por um 
escrivão de Valongo deferir o juramento a vários 
compradores de trigo.” 

Livro 4, doc. 21 
(fl. 419-438) 

“Sentença do rendeiro da portagem Manuel Pinto 
contra o contratador dos estancos do sabão por 
causa do manifesto deste.” 

Livro 5, doc. 1 
(fl. 1-8) 

“Subsentença cível que se lançou do agravo que 
tinha interposto Manuel Pinto por a suplicação 
dos moradores de Vila Nova de Gaia.” 

Livro 5, doc. 2 
(fl. 9-20) 

“Subsentença cível que dispensou os embargos da 
restituição com que os moradores de Vila Nova de 
Gaia vieram contra Manuel Pinto.” 

Livro 5, doc. 3 
(fl. 21-32) 

“Sentenças do rendeiro da portagem Manuel Pinto 
contra os moradores de Vila Nova de Gaia que 
incumbiram na ação de força que intentaram (…)” 

Livro 5, doc. 4 
(fl. 33-79) 

“Sentença a favor do rendeiro da portagem que 
obrigou Gonçalo da Silva a pagar os direitos a 
esta de umas fazendas despachadas em Viana 
(…)” 

Livro 5, doc. 5 
(fl. 80-151) 

“Sentença a favor do rendeiro da portagem contra 
o Juiz e Procurador do Povo, mostrando que o 
Juiz de Fora não pode impedir a cobrança (…)” 

Livro 5, doc. 6 
(fl. 152-165) 

“Sentença do contratador dos direitos de 
portagem contra o administrador do sabão para 
pagar os direitos à mesma.” 

Livro 5, doc. 7 
(fl. 166-179) 

“Sentença contra João Nunes de Vila Nova de 
Gaia, em que o obriga a pagar à portagem os 
direitos de caixas de açúcar que comprou (…)” 

Livro 5, doc. 8 
(fl. 180-204) 

“Sentença de libelo de força obtida pela Mitra e 
Cabido contra a Câmara desta cidade por 
impedirem a posse da cobrança dos direitos de 
portagem.” 

Livro 5, doc. 9 
(fl. 205-219) 

“Certidão do acórdão da Coroa que julgou contra 
o Comendador de Fontes pertencer ao Juiz dos 
Direitos Reais da Portagem o conhecimento (…)” 

Livro 5, doc. 12 
(fl. 237-243) 

“Certidão em que o Juiz da portagem decidiu 
contra o Comendador de Fontes que se cobrassem 
os direitos dela.” 

Livro 5, doc. 13 
(fl. 244-247) 

“Sentença do rendeiro da portagem contra o 
Abade de Perafita.” 

Livro 5, doc. 15 
(fl. 340-352) 

Prazo, celebração 

“Sentença cominatória que obteve o Il.mo Cabido 
contra Custódio da Rocha da freguesia da Eja 
para fazer o prazo (…)” 

Livro 4, doc. 8 
(fl. 170-178) 

“Sentença de ação cominatória a favor do Il.mo 
Cabido contra António Joaquim Pereira de 
Vasconcelos morgado da Seara por dar à 
apegação (…)” 

Livro 4, doc. 12 
(fl. 232-240) 

Prazo, “Sentença contra Domingos Gonçalves e outros 
para renovarem o prazo do casal de Beire em S. Livro 1, doc. 26 
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renovação/anulação João de Ver.” (fl. 298-306) 
“Sentença contra Gonçalo Fernandes e outros 
para renovarem o prazo do casal de Beire em S. 
João de Ver.” 

Livro 1, doc. 27 
(fl. 307-316) 

“Sentença contra Mateus Veloso de Sequeira pela 
qual se anulou um prazo que tinha feito das casas 
do vimial na Rua Direita de Vila Nova.” 

Livro 1, doc. 29 
(fl. 335-343) 

“Sentença contra Joana da Fonseca pela qual se 
anulou um legado imposto em umas casas na Rua 
Direita (…)” 

Livro 1, doc. 30 
(fl. 344-366) 

Primícia, 
pagamento 

“Sentença que alcançou o R.mo Cabido contra 
Domingos Gonçalves e outros de Paranhos sobre 
primícias.” 

Livro 2, doc. 1 
(fl. 1-100) 

Propriedade, 
domínio e usufruto 

“Sentença que alcançou o R.mo Cabido contra 
Afonso Anes e outros sobre o montado da 
Marinha, sito na freguesia da Madalena (…)” 

Livro 1, doc. 1 
(fl. 1-7) 

“Sentença contra Álvaro Chaves sobre o casal de 
Oliveira.” 

Livro 1, doc. 3 
(fl. 15-20) 

“Auto e sentença sobre a metade do casal do Alho 
e Quebrada de Vilar, em Vilar do Paraíso (…)” 

Livro 1, doc. 8 
(fl. 72-124) 

“Auto e sentença sobre a terça que é do casal de 
Campelinho, sito em Canelas da Feira, pertencer 
ao R.mo Cabido.” 

Livro 1, doc. 9 
(fl. 125-138) 

“Sentença que o R.mo Cabido alcançou contra 
Pedro André sobre a metade de uma devesa (…)” 

Livro 1, doc. 10 
(fl. 139-150) 

“Sentença que alcançou o R.mo Cabido contra 
Gonçalo Dias sobre um pardieiro em Vila Nova de 
Gaia.” 

Livro 1, doc. 11 
(fl. 151-158) 

“Sentença contra o vigário de Vila Nova de Gaia 
sobre o campo e quintal pegado à Igreja.” 

Livro 1, doc. 13 
(fl. 163-188) 

“Sentença contra António Francisco e o vigário de 
Vila Nova para pagar o domínio do campo 
chamado da Igreja (…)” 

Livro 1, doc. 19 
(fl. 224-229) 

“Sentença contra a Madre Abadessa de S. Bento 
sobre o casal de Arcozelo.” 

Livro 1, doc. 21 
(fl. 246-253) 

“Sentença contra Manuel de Sousa sobre umas 
casas sobradadas sitas às barrocas da Fervença.” 

Livro 1, doc. 23 
(262-277) 

“Sentença contra Lourenço Francisco de Avintes a 
respeito de umas terras, pertença do casal da 
Quinta (…)” 

Livro 1, doc. 37 
(fl. 573-592) 

Propriedade, venda 
sem autorização do 

senhorio 

“Sentença de penhora contra Manuel Dias da 
Rocha e o Reverendo Tomás de Freitas de Aguiar 
pela venda do casal da Torre sito na aldeia de 
Contumil (…)” 

Livro 4, doc. 9 
(fl. 179-189) 

“Sentença de libelo e condenação de preceito do 
réu António Joaquim Pereira de Vasconcelos da 
casa da Seara por anular um prazo (…)” 

Livro 4, doc. 11 
(fl. 198-231) 
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Redízima, 
pagamento 

“Cópia do alvará lançado em nota para o Cabido 
receber a redízima do tabaco da alfândega de 
Lisboa.” 

Livro 5, doc. 10 
(fl. 220-226) 

“Certidões relativas à redízima do tabaco que 
mostram os mandados para se pagar.” 

Livro 5, doc. 11 
(fl. 227-236) 

Renda, pagamento 

“Sentença contra Rodrigo Homem Carneiro sobre 
rendas que devia Diogo Leite do casal de 
Arcozelo.” 

Livro 1, doc. 22 
(fl. 254-261) 

“Sentença contra Miguel Fernandes e outros para 
pagarem rendas e lutuosas do casal de Beire em S. 
João de Ver.” 

Livro 1, doc. 24 
(fl. 278-287) 

“Sentença cível do R.mo Cabido contra João 
Carvalho da freguesia de S: João Baptista de 
Cinfães, bispado de Lamego, pela renda do Campo 
da Moreira.” 

Livro 4, doc. 5 
(fl. 72-103) 

“Sentença contra Manuel Ferreira Fontes pela 
renda do 2º quarto do casal da Torre.” 

Livro 4, doc. 10 
(fl. 190-197) 

“Subsentença contra Maria Martins e filhos pela 
renda e lutuosa das casas sobradadas que 
possuem na aldeia da Moeda, Campanhã.” 

Livro 4, doc. 13 
(fl. 241-248) 

“Sentença de penhora contra Maria Martins viúva 
e filhos, como herdeira de João Martins, pela 
renda e lutuosa…” 

Livro 4, doc. 14 
(fl. 249-264) 

“Sentença de penhora contra Manuel Ferreira de 
Santa Ana do lugar de Sarnada, freguesia de S. 
Romão de Aguiar de Sousa pela renda que 
confessou dever (…)” 

Livro 4, doc. 17 
(fl. 292-305) 

Sisa, pagamento 
“Sentença que tiveram os rendeiros de Válega e 
Ovar sobre a sisa que lhe pediam do preço por que 
traziam as rendas (…)” 

Livro 1, doc. 31 
(fl. 367-408) 

Votos, pagamento 

“Sentença contra Francisco Alves Pereira sobre 
os votos da Portela de Baixo, em Gulpilhares.” 

Livro 1, doc. 33 
(fl. 435-467) 

“Sentença contra Lourenço de Amorim Pereira 
sobre os votos do casal da Goda na freguesia de 
Mozelos.” 

Livro 1, doc. 34 
(fl. 468-513) 

“Sentença de liquidação contra o mesmo 
Lourenço de Amorim Pereira pelos ditos votos do 
casal da Goda em Mozelos.” 

Livro 1, doc. 35 
(fl. 514-566) 

“Composição que fez o R.mo Cabido com a Santa 
Casa da Misericórdia e D. Francisca Xavier a 
respeito do que cada um tem nos munhos (…)” 

Livro 1, doc. 36 
(fl. 567-572) 

“Executória que tirou Pedro Pedrocem 
procurador do Colégio Patriarcal interessado nos 
votos de Baião em que a Mitra e Cabido cobram 
(…)” 

Livro 4, doc. 7 
(fl. 164-169) 
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b) Ordenação por Lugares201 

Local Documentos Localização 

Aguiar de Sousa, 
freg. 

“Sentença de penhora contra Manuel Ferreira de 
Santa Ana do lugar de Sarnada, freguesia de S. 
Romão de Aguiar de Sousa pela renda que 
confessou dever (…)” 

Livro 4, doc. 17 
(fl. 292-305) 

Arcozelo, freg. 

“Sentença contra a Madre Abadessa de S. Bento 
sobre o casal de Arcozelo.” 

Livro 1, doc. 21 
(fl. 246-253) 

“Sentença contra Rodrigo Homem Carneiro sobre 
rendas que devia Diogo Leite do casal de 
Arcozelo.” 

Livro 1, doc. 22 
(fl. 254-261) 

Avintes, freg. 

“Sentença contra João de Valadares a respeito dos 
munhos de Febros em Avintes.” 

Livro 1, doc. 18 
(fl. 215-223) 

“Autos sobre os munhos de Febros contra João 
Francisco.” 

Livro 1, doc. 20 
(fl. 230-245) 

“Sentença que alcançou António Francisco 
rendeiro da Mitra contra o Abade de Avintes por 
não querer pagar a censoria da Igreja.” 

Livro 1, doc. 25 
(fl. 288-297) 

“Sentença contra António Fernandes de Oliveira e 
seus irmãos sobre os munhos de Febros.” 

Livro 1, doc. 32 
(fl. 409-434) 

“Sentença contra Lourenço Francisco de Avintes a 
respeito de umas terras, pertença do casal da 
Quinta (…)” 

Livro 1, doc. 37 
(fl. 573-592) 

Campanhã, freg. 

“Sentença de penhora contra Manuel Dias da 
Rocha e o Reverendo Tomás de Freitas de Aguiar 
pela venda do casal da Torre sito na aldeia de 
Contumil (…)” 

Livro 4, doc. 9 
(fl. 179-189) 

“Sentença contra Manuel Ferreira Fontes pela 
renda do 2º quarto do casal da Torre.” 

Livro 4, doc. 10 
(fl. 190-197) 

“Subsentença contra Maria Martins e filhos pela 
renda e lutuosa das casas sobradadas que possuem 
na aldeia da Moeda, Campanhã.” 

Livro 4, doc. 13 
(fl. 241-248) 

“Sentença de penhora contra Maria Martins viúva 
e filhos, como herdeira de João Martins, pela renda 
e lutuosa (…)” 

Livro 4, doc. 14 
(fl. 249-264) 

Canedo, freg. 
“Sentença cível a favor do Il.mo Cabido contra o 
réu António José rendeiro que foi da freguesia de 
Canedo (…)” 

Livro 4, doc. 4 
(fl. 47-71) 

Canelas, freg. 

“Auto e sentença sobre a terça que é do casal de 
Campelinho, sito em Canelas da Feira, pertencer 
ao R.mo Cabido.” 

Livro 1, doc. 9 
(fl. 125-138) 

“Sentença cível do R.mo Cabido contra José Lopes 
da freguesia de S. João de Canelas pelo laudémio 

Livro 4, doc. 1 
(fl. 1-15) 

                                                           
201 Quando um local possui mais do que um documento, estes estão ordenados de acordo com o número 
do livro das Sentenças a que correspondem e a ordem que ocupam no mesmo. 
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(…)” 
“Sentença cível do Il.mo Cabido contra João 
Domingues da freguesia de S. João de Canelas pelo 
laudémio (…)” 

Livro 4, doc. 2 
(fl. 16-34) 

Cinfães, conc. 
“Sentença cível do R.mo Cabido contra João 
Carvalho da freguesia de S: João Baptista de 
Cinfães, bispado de Lamego, pela renda do Campo 
da Moreira.” 

Livro 4, doc. 5 
(fl. 72-103) 

Crestuma, freg. 
“Sentença que alcançou o R.mo Cabido contra 
Aleixo Francisco e outros de Crestuma sobre os 
dízimos dos munhos (…)” 

Livro 1, doc. 17 
(fl. 209-214) 

Eja, freg. 

“Sentença cominatória que obteve o Il.mo Cabido 
contra Custódio da Rocha da freguesia da Eja para 
fazer o prazo (…)” 

Livro 4, doc. 8 
(fl. 170-178) 

“Sentença de libelo e condenação de preceito do 
réu António Joaquim Pereira de Vasconcelos da 
casa da Seara por anular um prazo (…)” 

Livro 4, doc. 11 
(fl. 198-231) 

“Sentença de ação cominatória a favor do Il.mo 
Cabido contra António Joaquim Pereira de 
Vasconcelos morgado da Seara por dar à apegação 
(…)” 

Livro 4, doc. 12 
(fl. 232-240) 

Gulpilhares, freg. 
“Sentença contra Francisco Alves Pereira sobre os 
votos da Portela de Baixo, em Gulpilhares.” 

Livro 1, doc. 33 
(fl. 435-467) 

Madalena, freg. 
“Sentença que alcançou o R.mo Cabido contra 
Afonso Anes e outros sobre o montado da Marinha, 
sito na freguesia da Madalena (…)” 

Livro 1, doc. 1 
(fl. 1-7) 

Mafamude, freg. 

“Sentença contra Gonçalo Anes da freguesia de S. 
Cristóvão de Mafamude sobre certos dízimos.” 

Livro 1, doc. 4 
(fl. 21-28) 

“Certidão de uns autos de execução de sentença de 
dízimos contra o Abade de S. Cristóvão de 
Mafamude.” 

Livro 1, doc. 5 
(fl. 29-47) 

“Sentença contra o Abade de S. Cristóvão de 
Mafamude sobre certos dízimos.” 

Livro 1, doc.7 
(fl. 52-71) 

Mozelos, freg. 

“Sentença contra Lourenço de Amorim Pereira 
sobre os votos do casal da Goda na freguesia de 
Mozelos.” 

Livro 1, doc. 34 
(fl. 468-513) 

“Sentença de liquidação contra o mesmo Lourenço 
de Amorim Pereira pelos ditos votos do casal da 
Goda em Mozelos.” 

Livro 1, doc. 35 
(fl. 514-566) 

Olival, freg. 
“Sentença contra Afonso Pires para não poder 
cortar um pinheiro por ser árvore real.” 

Livro 1, doc. 2 
(fl. 8-14) 

Oliveira do Douro, 
freg. 

“Sentença contra Álvaro Chaves sobre o casal de 
Oliveira.” 

Livro 1, doc. 3 
(fl. 15-20) 

Ovar, conc. 
“Sentença contra Faustino de Oliveira sobre a 
liquidação de vários dízimos de Ovar.” 

Livro 1, doc. 28 
(fl. 317-334) 

“Sentença que tiveram os rendeiros de Válega e Livro 1, doc. 31 
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Ovar sobre a sisa que lhe pediam do preço por que 
traziam as rendas (…)” 

(fl. 367-408) 

“Contrato que fez o R.mo Cabido com os moradores 
da freguesia de Ovar a respeito da reforma e 
acrescento da capela-mor.” 

Livro 3, doc. 4 
(fl. 154-171) 

“Quitação que deram os moradores da freguesia de 
S. Cristóvão de Ovar da quantia de duzentos e 
oitenta e dois mil réis (…)” 

Livro 3, doc. 5 
(fl. 172-177) 

Paranhos, freg. 

“Sentença que alcançou o R.mo Cabido contra 
Domingos Gonçalves e outros de Paranhos sobre 
primícias.” 

Livro 2, doc. 1 
(fl. 1-100) 

“Sentença contra o Senado da Câmara a respeito 
das terras da Cruz da Regateira freguesia de 
Paranhos que se manda conservar (…)” 

Livro 3, doc. 3 
(fl. 76-153) 

“Sentença contra Marta Pinta para pagar o 
domínio da pensão e direito enfiteutico que 
comprou a Francisco Félix Henriques (…)” 

Livro 3, doc. 9 
(fl. 258-300) 

“Sentença contra Marta Pinta para pagar as 
pensões que se deviam das mesmas terras de Cruz 
da Regateira em Paranhos.” 

Livro 3, doc. 10 
(fl. 301-313) 

Perafita, freg. 

“Sentença do rendeiro da portagem contra o Abade 
de Perafita.” 

Livro 5, doc. 15 
(fl. 340-352) 

“Outra sentença contra o Abade de Perafita, que o 
obrigou a pagar os direitos das colheres do pão de 
que se queria isentar.” 

Livro 5, doc. 16 
(fl. 353-370) 

Ruivães, freg. 
“Registo do administrador da portagem contra o 
Convento de Ruibaens que além das bestas do 
Convento e seguro, leva outras encomendas ou 
(…)” 

Livro 4, doc. 20 
(fl. 400-418) 

S. Félix da 
Marinha, freg. 

“Sentença que o R.mo Cabido alcançou contra 
António Dias e outros sobre a água da Quinta de 
Matosinhos.” 

Livro 1, doc. 14 
(fl. 189-192) 

S. João de Ver, 
freg. 

“Sentença que alcançou o R.mo Cabido contra 
Diogo Alves Leite a respeito das medidas que tinha 
nos casais de S. João de Ver.” 

Livro 1, doc. 15 
(fl. 193-206) 

“Sentença contra Miguel Fernandes e outros para 
pagarem rendas e lutuosas do casal de Beire em S. 
João de Ver.” 

Livro 1, doc. 24 
(fl. 278-287) 

“Sentença contra Domingos Gonçalves e outros 
para renovarem o prazo do casal de Beire em S. 
João de Ver.” 

Livro 1, doc. 26 
(fl. 298-306) 

“Sentença contra Gonçalo Fernandes e outros para 
renovarem o prazo do casal de Beire em S. João de 
Ver.” 

Livro 1, doc. 27 
(fl. 307-316) 

S. Martinho do 
Campo, freg. 

“Sentença contra Cosme da Silva da freguesia de S. 
Martinho do Campo a respeito de um laudémio que 
devia.” 

Livro 2, doc. 5 
(fl.250-365) 

S. Nicolau, freg. “Sentença que o R.mo Cabido alcançou contra Livro 3, doc. 1 
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António dos Santos Barbosa a respeito da pensão 
(…)” 

(fl. 1-54) 

“Sentença contra João Correia da Silva para pagar 
um domínio de uma compra que tinha feito da 
pensão de 5000 réis (…)” 
 

Livro 3, doc. 8 
(fl. 228-257) 

Santa. Maria de 
Válega, freg. 

“Sentença contra Diogo Valente da freguesia de 
Avanca sobre a venda do corgo (…)” 

Livro 1, doc. 6 
(fl. 48-51) 

Santa Marinha, 
freg. 

“Sentença que alcançou o R.mo Cabido contra 
Gonçalo Dias sobre um pardieiro em Vila Nova de 
Gaia.” 

Livro 1, doc. 11 
(fl. 151-158) 

“Sentença contra Belchior Fernandes sobre umas 
casas em Vila Nova.” 

Livro 1, doc. 12 
(fl. 159-162) 

“Sentença contra o vigário de Vila Nova de Gaia 
sobre o campo e quintal pegado à Igreja.” 

Livro 1, doc. 13 
(fl. 163-188) 

Sentença contra António Francisco e o vigário de 
Vila Nova para pagar o domínio do campo 
chamado da Igreja (…)” 

Livro 1, doc. 19 
(fl. 224-229) 

“Sentença contra Manuel de Sousa sobre umas 
casas sobradadas sitas às barrocas da Fervença.” 

Livro 1, doc. 23 
(262-277) 

“Sentença contra Mateus Veloso de Sequeira pela 
qual se anulou um prazo que tinha feito das casas 
do vimial na Rua Direita de Vila Nova.” 

Livro 1, doc. 29 
(fl. 335-343) 

“Sentença contra Joana da Fonseca pela qual se 
anulou um legado imposto em umas casas na Rua 
Direita (…)” 

Livro 1, doc. 30 
(fl. 344-366) 

“Sentença contra o convento da Serra a respeito da 
censoria que devia pagar o dito convento nos 
celeiros (…)” 

Livro 3, doc. 6 
(fl. 177-189) 

“Sentença do Juízo da Coroa de Lisboa contra José 
de Azevedo e outros de Vila Nova de Gaia 
proferida em 16 de dezembro de 1775 em que os 
obriga (…)” 

Livro 4, doc. 19 
(fl. 318-399) 

“Subsentença cível que se lançou do agravo que 
tinha interposto Manuel Pinto por a suplicação dos 
moradores de Vila Nova de Gaia.” 

Livro 5, doc. 2 
(fl. 9-20) 

“Subsentença cível que dispensou os embargos da 
restituição com que os moradores de Vila Nova de 
Gaia vieram contra Manuel Pinto.” 

Livro 5, doc. 3 
(fl. 21-32) 

“Sentenças do rendeiro da portagem Manuel Pinto 
contra os moradores de Vila Nova de Gaia que 
incumbiram na ação de força que intentaram (…)” 

Livro 5, doc. 4 
(fl. 33-79) 

“Sentença contra João Nunes de Vila Nova de 
Gaia, em que o obriga a pagar à portagem os 
direitos de caixas de açúcar que comprou (…)” 

Livro 5, doc. 8 
(fl. 180-204) 

Santo Ildefonso, 
freg. 

“Licença que deu o R.mo Cabido para ser a Quinta 
do Bonjardim de natureza de prazo fateusim.” 

Livro 1, doc. 16 
(fl. 207-208) 
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Sé, freg. 

“Sentença contra o Abade de Miragaia sobre a 
pensão que tem em umas casas na Rua do 
Redemoinho para pagar o laudémio ao R.mo 
Cabido.” 

Livro 2, doc. 4 
(fl. 226-249) 

“Sentença de absolvição a favor do R.mo Cabido 
contra o Senado da Câmara, em que se julgou ficar 
sem efeito (…)” 

Livro 3, doc. 2 
(fl. 55-75) 

“Sentença contra os meios-prebendados desta 
catedral para virem ao altar nas missas e Te Deum 
das festas reais.” 

Livro 3, doc. 7 
(fl. 190-227) 

“Sentença cível de penhora do autor o R.mo Cabido 
contra António José Teixeira por umas pensões de 
casas na Rua Chã desta cidade (…)” 

Livro 4, doc. 3 
(fl. 35-46) 

“Sentença com Conselho da Fazenda de 9 de 
novembro de 1777 por as rendas episcopais e do 
Cabido serem isentas do subsídio militar da 
décima.” 

Livro 4, doc. 6 
(fl. 104-163) 

“Executória que tirou Pedro Pedrocem procurador 
do Colégio Patriarcal interessado nos votos de 
Baião em que a Mitra e Cabido cobram (…)” 

Livro 4, doc. 7 
(fl. 164-169) 

“Subsentença contra João de Almeida Peixoto pelo 
foro de umas casas situadas em frente da porta 
principal da Sé do Porto.” 

Livro 4, doc. 15 
(fl. 265-282) 

“Sentença de penhora contra João de Almeida 
Peixoto por o foro de 300 réis de umas casas sitas 
de fronte da porta principal da Sé…” 

Livro 4, doc. 16 
(fl. 283-291) 

“Sentença do rendeiro da portagem Manuel Pinto 
contra o contratador dos estancos do sabão por 
causa do manifesto deste.” 

Livro 5, doc. 1 
(fl. 1-8) 

“Sentença a favor do rendeiro da portagem contra 
o Juiz e Procurador do Povo, mostrando que o Juiz 
de Fora não pode impedir a cobrança (…)” 

Livro 5, doc. 6 
(fl. 152-165) 

“Sentença do contratador dos direitos de portagem 
contra o administrador do sabão para pagar os 
direitos à mesma.” 

Livro 5, doc. 7 
(fl. 166-179) 

“Sentença de libelo de força obtida pela Mitra e 
Cabido contra a Câmara desta cidade por 
impedirem a posse da cobrança dos direitos de 
portagem.” 

Livro 5, doc. 9 
(fl. 205-219) 

“Cópia do alvará lançado em nota para o Cabido 
receber a redízima do tabaco da alfândega de 
Lisboa.” 

Livro 5, doc. 10 
(fl. 220-226) 

“Certidões relativas à redízima do tabaco que 
mostram os mandados para se pagar.” 

Livro 5, doc. 11 
(fl. 227-236) 

“Certidão do acórdão da Coroa que julgou contra 
o Comendador de Fontes pertencer ao Juiz dos 
Direitos Reais da Portagem o conhecimento (…)” 

Livro 5, doc. 12 
(fl. 237-243) 
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“Certidão em que o Juiz da portagem decidiu 
contra o Comendador de Fontes que se cobrassem 
os direitos dela.” 

Livro 5, doc. 13 
(fl. 244-247) 

“Sentença contra Manuel Pereira de Berredo que o 
obrigou a pagar os direitos das canadas dos vinhos 
(…)” 

Livro 5, doc. 14 
(fl. 248-339) 

“Sentença contra António Saraiva na causa dos 
direitos das colheres do pão.” Livro 5, doc. 18 

(fl. 439-496) 

“Registo do Juiz e Procurador do Povo para o 
rendeiro da portagem não levar direitos aos 
rendeiros das terças do pão que vem vender a esta 
cidade.” 

Livro 5, doc. 19 
(fl. 497-505) 

“Sentença do rendeiro da portagem contra Manuel 
de Aguiar pelo direito do pão das terças que vem 
vender a esta cidade.” 

Livro 5, doc. 20 
(fl. 506-516) 

“Sentença do rendeiro da portagem contra Manuel 
Domingues Couto por causa do direito das 
colheres.” 

Livro 5, doc. 21 
(fl. 517-522) 

Valongo, conc. 

“Certidão de despacho contra Daniel Bull cônsul 
da Holanda, que obrigou a pagar portagem por um 
trigo que ele queria isentar (…)” 

Livro 4, doc. 18 
(fl. 306-317) 

“Registo do administrador da portagem por um 
escrivão de Valongo deferir o juramento a vários 
compradores de trigo.” 

Livro 4, doc. 21 
(fl. 419-438) 

Viana do Castelo, 
conc. 

“Sentença a favor do rendeiro da portagem que 
obrigou Gonçalo da Silva a pagar os direitos a esta 
de umas fazendas despachadas em Viana (…)” 

Livro 5, doc. 5 
(fl. 80-151) 

“Sentença contra as religiosas de S. Bento de 
Viana por pagarem o direito das colheres do pão.” 

Livro 5, doc. 17 
(fl. 371-438) 

Vilar de 
Andorinho, freg. 

“Composição que fez o R.mo Cabido com a Santa 
Casa da Misericórdia e D. Francisca Xavier a 
respeito do que cada um tem nos munhos (…)” 

Livro 1, doc. 36 
(fl. 567-572) 

Vilar de Paraíso, 
freg. 

“Auto e sentença sobre a metade do casal do Alho e 
Quebrada de Vilar, em Vilar do Paraíso (…)” 

Livro 1, doc. 8 
(fl. 72-124) 

“Sentença que o R.mo Cabido alcançou contra 
Pedro André sobre a metade de uma devesa (…)” 

Livro 1, doc. 10 
(fl. 139-150) 

Vitória, freg. 

“Sentença contra o Senado da Câmara sobre um 
laudémio que se pretendia levar de umas casas na 
Rua dos Carros (…)” 

Livro 2, doc. 2 
(fl.101-134) 

“Sentença contra Manuel Teixeira de Miranda a 
respeito do laudémio das casas na Rua das 
Flores.” 

Livro 2, doc. 3 
(fl. 135-225) 
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 As duas ordenações aqui apresentadas visam facilitar a pesquisa do utilizador e 

foram feitas com o intuito de responder às suas necessidades. Ao contrário da primeira 

ordenação que fizemos, a de cariz cronológico, que visava uma nova “arrumação” dos 

documentos da série Sentenças, mas que poderia igualmente servir à pesquisa do 

utilizador; estas foram feitas tendo em vista o acesso/uso do utilizador, para facilitar as 

suas pesquisas e dar-lhe mais respostas. 

 Como sabemos, ao arquivo cabe ordenar e classificar a informação que possui. 

Até agora temos vindo a apresentar propostas com base na ordenação; vejamos o que 

seria possível fazer tendo em atenção a classificação. No ADP encontramos fundos, os 

quais podem ser divididos em subfundos; secção e subsecção; séries e subséries; e 

documentos. No caso do nosso corpus documental, trata-se de uma série, a qual é 

composta por 111 unidades materiais (livros), nos quais estão os documentos. O volume 

informacional que apresenta ao utilizador é difícil de analisar pela sua extensão e pela 

sua “desordem”, como vimos anteriormente. Poderia ser útil ao utilizador se tivéssemos 

mais algum tipo de sistematização que melhor o orientasse nas suas pesquisas. A 

hipótese que levantamos seria a de dividirmos a série em subséries. Estas permitiriam 

unir documentos sob um denominador comum, como por exemplo a área geográfica ou 

um determinado assunto.  

Esta divisão em subséries teria de ser feita, igualmente, de um modo intelectual, 

pois não vamos desfazer os livros e colocar os documentos ordenados segundo as 

subséries passíveis de serem criadas. Mas não invalida que não possa ser feito com o 

objetivo de auxiliar as pesquisas do utilizador, apenas em suporte digital. Tendo a 

respetiva cota de localização sempre atualizada e correta, o técnico de arquivo 

facilmente identifica o livro e o documento dentro do mesmo. Deixamos, como 

exemplo, a criação de subséries de acordo com a localização geográfica por 

concelhos202: 

 

 

 

                                                           
202 Uma vez que muita da documentação existente na série Sentenças trata de património do Cabido, quer 
seja de bens móveis como imóveis, esta poderia ser uma divisão de interesse para o utilizador, pois 
facilmente poderia chegar a um conjunto documental com interesse para a sua pesquisa. 
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Fundo: Cabido da Sé do Porto – PT/ADPRT/DIO/CABIDO 

         Série: Sentenças – PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008 

                   Subsérie: Cinfães, conc. – PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008-001 

            Matosinhos, conc. – PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008-002 

Ovar, conc. – PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008-003 

Paredes, conc. – PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008-004 

Penafiel, conc. – PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008-005 

Porto, conc. – PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008-006 

Sta. Mª. da Feira, conc. – PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008-007 

Santo Tirso, conc. – PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008-008 

Valongo, conc. – PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008-009 

Viana do Castelo, conc. – PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008-010 

Vieira do Minho, conc. – PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008-011 

Vila Nova de Gaia, conc. – PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008-012 

                 

 

 

 Sob cada uma destas subséries poderíamos indicar os documentos relativos a 

cada concelho mas estaríamos a repetir a informação que apresentamos anteriormente 

para a ordenação por lugares, já que nos mantemos a trabalhar com os mesmos cinco 

livros desde o início deste capítulo. 

 Ao longo deste trabalho, tanto na parte respeitante ao desenvolvimento do 

estágio, como nesta parte relativa a novas propostas de tratamento e análise da 
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informação, é possível ver que nesta série, e tal como já referimos, apesar de ser 

denominada de Sentenças, são relativamente poucos os documentos que obedecem a 

esta designação e que contêm efetivamente sentenças. Esta série contêm  muito mais 

que processos judiciais, dá-nos uma visão mais lata do Cabido e do seu património, o 

qual se encontra explanado neste núcleo documental que preservou e foi acumulando ao 

longo dos séculos. Seria importante para estes homens guardarem os documentos onde 

se falava no seu património, teriam sempre um elemento probatório caso houvesse uma 

contenda sobre determinado bem ou fosse necessário confirmar as suas posses. 

 É o próprio José Gaspar de Almeida que nos fala sobre esta questão quando faz 

o seu Inventário do Cartório do Cabido da Sé do Pôrto e dos Cartórios Anexos e alerta 

o leitor para o facto de esta série ter uma grande variedade documental que induz em 

erro o investigador que apenas se interessa por processos jurídicos203. Não querendo 

desvalorizar o termo pelo qual esta série é conhecida, até porque é com a designação de 

Sentenças que ela surge nos inventários existentes sobre o fundo do Cabido, propomo-

nos apresentar um novo título para esta série que poderá ser mais indicativo do real teor 

dos documentos nela contidos. Uma vez que fizemos um estudo sobre esta série, que 

percorremos os seus livros e todos os seus documentos, podemos afirmar que esta está 

muito ligada a bens patrimoniais, os quais estavam na base da maioria das contendas e, 

deste modo, patentes nos documentos que estudamos. Entre o património que se 

evidencia na documentação, não estão apenas bens imóveis, como terras, casais, 

moinhos, etc., mas também todo um conjunto de obrigações a pagar ao Cabido, como 

rendas, votos, portagens, etc., para além de preocupações com a utilização das 

propriedades eclesiásticas e do seu bom funcionamento. Esta série poderia ter uma nova 

designação ligada a este assunto, pelo que deixamos como sugestão o título 

“Documentos de administração patrimonial”.   

A reconstrução intelectual da série, os índices a ela associados, e a nova sugestão 

de designação da série são apenas propostas de um outro tratamento que poderia ser 

aplicado a este conjunto documental. Consideramos que não nos devemos limitar 

apenas a fazer descrições mas também a olhar para o aglomerado de informação de uma 

forma crítica e analisá-lo e tratá-lo de diversas formas, sendo que o objetivo último será 

sempre o de satisfazer as necessidades de pesquisa do utilizador. Sabemos que estas 

                                                           
203 Cf. ALMEIDA, José Gaspar de - Inventário do Cartório do Cabido da Sé do Pôrto e dos Cartórios 
Anexos. Porto: Imprensa Portuguesa, 1935, p. 97 a 99. 
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análises e tratamentos da informação são de difícil execução para o ADP, devido ao 

volume documental que ainda está por tratar, mas procuramos fazê-las para que possam 

ficar como modelo do que poderá ser aplicado a esta e a outras séries do Cabido da Sé 

do Porto. 
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CONCLUSÃO  

 

A frequência do Mestrado em História e Património possibilitou-nos trabalhar 

numa instituição de serviço público que funciona em prol dos cidadãos e lhes 

disponibiliza um tipo de património cultural ainda pouco visto como tal – o património 

documental. O facto de trabalharem com as memórias coletivas e com a história 

nacional, faz dos arquivos e das pessoas que neles trabalham peças fundamentais para o 

conhecimento e para a aproximação da história aos cidadãos. A possibilidade de 

estagiar e a oportunidade de lidar com documentação não antes trabalhada, que se 

encontra quase em estado puro, torna-se um trabalho com contributos para a sociedade a 

longo prazo, pois não é possível fazer e rever tratamentos arquivísticos frequentemente 

e ainda existe um enorme aglomerado informacional por tratar. 

Tal é o caso da série que tratamos e estudamos. Temos plena consciência de que 

o trabalho que desenvolvemos tão cedo não sofrerá alterações significativas, uma vez 

que o Arquivo Distrital do Porto dispõe de fundos e séries que carecem de trabalhos 

mais urgentes e que acarretam um maior interesse para o utilizador assíduo do arquivo. 

Tal não foi, nem é, o caso das Sentenças, já que é uma série mais destinada à 

investigação com fins históricos. Não estamos deste modo a menosprezar o nosso 

trabalho, bem pelo contrário, estamos a refletir sobre a sua importância para fins de 

investigação e para a pertinência que possa ter para o estudo da diocese e cidade do 

Porto. 

À medida que nos fomos embrenhando no nosso trabalho e no próprio 

funcionamento do ADP, fomos obrigados a repensar alguns pré-conceitos e a eliminar 

certos estigmas acerca do trabalho feito em arquivo: abandonamos a visão mais 

tradicional do arquivo enquanto local de depósito de informação, para o vermos surgir 

não só como um local mas como um serviço que necessita de uma vasta equipa para 

responder às necessidades e desafios que se colocam; verificamos que o trabalho do 

arquivista é um trabalho moroso e cuidado, rigoroso, e que não se limita apenas às 

descrições arquivísticas que encontramos quando fazemos uma pesquisa na sua 

plataforma online; e sentimos a necessidade de termos várias áreas do saber ao nosso 

dispor, sobretudo no campo da conservação e restauro. 
84 



124 
 

Da mesma forma que fomos olhando criticamente para o funcionamento e 

trabalho do arquivo, tivemos de o fazer também para o nosso projeto de estágio. 

Inicialmente, tínhamos o objetivo de tratar todos os documentos que constituem a série 

Sentenças. Mas o seu volume, face ao tempo disponível, obrigou-nos a repensar uma 

nova abordagem que fosse mais útil ao utilizador. Alguns livros descritos na totalidade 

e mais de metade da série manter-se desconhecida ou fazer um tratamento menos 

exaustivo, mas mais abrangente, que desse a conhecer os 111 livros constituintes da 

série? Optamos pelo segundo tratamento mas mantendo a esperança de ser possível 

tratar ao nível do documento o máximo de livros possível. Tal resultou na descrição de 

todas as unidades de instalação que constituem a série e na descrição ao nível do 

documento dos trinta primeiros livros. 

Obedecendo às normas ISAD(G), ISAAR(CPF) e ODA, assim como às 

exigências do próprio sistema informático – DigitArq – procurámos fazer uma descrição 

coerente e uniforme, que respondesse às necessidades do utilizador. Deste modo, 

dotámos o ADP de um catálogo para a série e que facilitará a consulta do utilizador, 

assim como de descrições que irão figurar na plataforma online da instituição. 

Para nós, o trabalho do arquivista não se limita apenas a fazer descrições. Daí 

que tenhamos procurado levar a cabo outras análises e tratamentos da série, com o fim 

último de servir, da melhor maneira possível, os interesses dos utilizadores. Devido ao 

facto de o nosso volume informacional ser bastante considerável, optámos por fazer 

estas análises apenas com base em cinco livros; os 111 obrigar-nos-iam a um trabalho 

muito mais longo que não estaria concluído dentro dos prazos estipulados. Contudo, 

esta amostra poderá servir de exemplo a trabalhos futuros e poderá ser continuada pelo 

próprio ADP, mas tendo presente a noção de que estes tipos de análise não são 

prioritários em instituições que conservam um tão vasto património documental. 

Em suma, este trabalho pretendeu dar a conhecer uma série até agora pouco 

utilizada, por não se saber o que ela continha, e na qual se acumulam várias memórias 

da cidade do Porto e, em especial, do Cabido. Esperamos que o catálogo produzido 

corresponda às expetativas dos utilizadores e que seja um instrumento importante para 

as suas investigações.  
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APÊNDICE 1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PLANEADAS E REALIZADAS 

 

Atividades 2012-2013 Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Levantamento 
bibliográfico  

        

        

Análise e revisão 
bibliográfica  

        

        

Reconhecimento do 
ADP e dos 
instrumentos de 
pesquisa disponíveis 

        

        

Análise dos livros e 
documentos 
constituintes da série 
Sentenças e posterior 
descrição  

        

        

Produção de um 
instrumento de pesquisa 
- catálogo 

        

        

Outras propostas de 
tratamento e 
organização da série 

        

        

 

Legenda: 

                      - Atividades planeadas 

                      - Atividades realizadas 
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APÊNDICE 2 – LISTAGEM DE TIPOLOGIAS PRESENTES NA SÉRIE 
SENTENÇAS 

 

Acórdão 
 
Aforamento  

Alegação 

Alvará 

Anotação 

Apegação 

Apelação 

Apenso 

Apologia 

Auto de aceitação 

Auto de agravo 

Auto de anulação 

Auto de apresentação 

Auto de averiguações 

Auto de confirmação 

USE Carta de confirmação 

Auto de descrição de bens 

Auto de execução de sentença 

Auto de expulsão 

Auto de informação 

Auto de justificação 

Auto de manutenção 

Auto de penhora 

Auto de posse 

Auto de recurso 

Auto de suspeição 

Auto de vistoria 

Autorização 

Avaliação 

Aviso 

Breve 

Bula 

Carta de arrematação 

Carta de composição 

 USE Escritura de composição 

Carta de confirmação 

Carta de dispensa 

Carta de encomendação 

Carta de lei 

Carta de obrigação 

 USE Contrato de obrigação 

Carta de quitação 

Carta de reclamação 

Carta de sentença cível 

Carta de subsentença cível 

Carta régia 
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Carta testemunhável 

Citação 
Colação 

Conciliação  

Concordata 

Concórdia 

Confrontação 

Consulta 

Contrato de arrendamento 

 USE Contrato de emprazamento 

Contrato de compra/venda 

 USE Escritura de compra/venda 

Contrato de emprazamento 

Contrato de obrigação 

Contrato de pagamento 

Contrato de subemprazamento 

Declaração 

Depoimento 

Despacho 

Determinação 

Discurso 

Doação 

Dossiê de documentos variados 

Embargo 

Escritura de avença 

Escritura de composição 

Escritura de compra/venda 

Escritura de demarcação 

Escritura de dote 

Escritura de obrigação 

 USE Contrato de obrigação 

Escritura de partilha 

Escritura de permuta 

Escritura de reclamação 

 USE Carta de reclamação 

Exposição 

Extracto 

Foral 

Impugnação 

Índex 

Inquirição 

Instrumento de autoridade 

 USE Autorização 

Instrumento de confirmação 

USE Carta de confirmação 

Instrumento de medição 

Instrumento de ratificação 

Instrumento de supressão 

Legado 

Lembrança 

 USE Memória 

Libelo 

Licença de edificação 

Mandado de adjudicação 

Mandado de pagamento 

Mandado de restituição de posse 
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Mandado de sequestro 

Mandado de subvenda 

Memória 

Memorial 

 USE Memória 

Nomeação 

Notificação 

Ordem 

Padrão 

Parecer 

Petição 

Procedimento 

Procuração 

Proposta 

Protesto 

Provisão 

Razão 

Recibo 

Regimento 

Registo de embargos 

Relação 

Renúncia 

Representação 

Requerimento 

Rescrito apostólico 

Sentença apostólica 

Sentença cível 

Súmula 

Súplica 

Termo de confissão 

Termo de desistência 

Testamento 

Testemunho 

Tombo 
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APÊNDICE 3 – TIPOLOGIAS DOCUMENTAIS DA SÉRIE E SUA 

PERCENTAGEM 

 

De 1 a 10 documentos 

Tipologia Nº. Documentos Percentagem (Total) 

Acórdão 3 

10% 

 

Aforamento  8 
Alegação 4 
Anotação 1 
Apegação 1 
Apelação 5 
Apologia 1 
Auto de aceitação 2 
Auto de agravo 2 
Auto de anulação 1 
Auto de averiguações 1 
Auto de descrição de bens 5 
Auto de expulsão 1 
Auto de justificação 2 
Auto de manutenção 1 
Auto de penhora 2 
Auto de recurso 3 
Auto de suspeição 2 
Auto de vistoria 1 
Autorização 5 
Avaliação 1 
Aviso 1 
Carta de arrematação 6 
Carta de dispensa 1 
Carta de encomendação 1 
Carta de lei 1 
Carta de quitação 9 
Carta de reclamação 3 
Carta de subsentença cível 7 
Carta testemunhável 1 
Citação 1 
Colação 1 
Concordata 2 
Concórdia 1 
Confrontação 1 
Consulta 1 
Contrato de subemprazamento 2 
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Depoimento 1 
Despacho 4 
Determinação 3 
Discurso 8 
Embargo 5 
Escritura de avença 1 
Escritura de demarcação 7 
Escritura de dote 2 
Escritura de partilha 1 
Extracto 1 
Foral 1 
Impugnação 2 
Índex 1 
Inquirição 4 
Instrumento de medição 1 
Instrumento de ratificação 1 
Instrumento de supressão 1 
Legado 1 
Libelo 3 
Mandado de adjudicação 5 
Mandado de pagamento 5 
Mandado restituição de posse 1 
Mandado de sequestro 2 
Mandado de subvenda 1 
Nomeação 2 
Notificação 1 
Ordem 3 
Padrão 5 
Parecer 4 
Procedimento 1 
Protesto 1 
Recibo 2 
Regimento 3 
Registo de embargos 6 
Relação 1 
Renúncia 3 
Rescrito apostólico 4 
Sentença apostólica 9 
Súmula 1 
Súplica 1 
Termo de confissão 2 
Termo de desistência 8 
Testemunho 5 
Tombo 7 
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De 11 a 20 documentos 

Tipologia Nº. Documentos Percentagem (Total) 

Auto de benefício 14 

9,1% 

Auto de execução de sentença 11 
Auto de informação 13 
Breve 19 
Exposição 17 
Licença de edificação 11 
Memória 16 
Petição 16 
Procuração 18 
Proposta 17 
Razão 14 
Representação 16 
Sentença cível 18 
 

 

De 21 a 30 documentos 

Tipologia Nº. Documentos Percentagem (Total) 

Alvará 25 

7% 
 

Auto de apresentação 24 
Bula 27 
Contrato de pagamento 26 
Provisão 28 
Testamento 24 
 

 

De 31 a 40 documentos 

Tipologia Nº. Documentos Percentagem (Total) 

Carta de confirmação 39 
6,3% 

 
Carta régia 32 
Escritura de composição 31 
Requerimento 36 
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De 41 a 50 documentos 

Tipologia Nº. Documentos Percentagem (Total) 

Auto de posse 45 

10, 5% 
Conciliação  47 
Contrato de obrigação 47 
Dossiê de docs. variados 42 
Escritura de permuta 50 
 

 

Mais de 100 documentos 

Tipologia Nº. Documentos Percentagem (Total) 

Contrato de emprazamento 170 
27,5% 

 
Declaração 132 
Doação 109 
Escritura de compra/venda 193 
 

 

Mais de 500 documentos 

Tipologia Nº. Documentos Percentagem (Total) 

Carta de sentença cível 650 29,6% 
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APÊNDICE 4 – GLOSSÁRIO DE TIPOLOGIAS PRESENTES NA SÉRIE 204 

 

Acórdão - “Sentença proferida por um tribunal colectivo (…) o acórdão principia pelo 

relatório, exporá em seguida os fundamentos e concluirá pela decisão.”205 

Aforamento - “Contrato de enfiteuse. Mediante tal contrato o proprietário de um imóvel 

transfere o domínio útil e perpétuo deste, recebendo em troca o pagamento de um foro 

anual invariável e certo.”206 

Alegação - “Designa-se, genericamente, por alegação a exposição, feita pelo advogado 

da parte, em que aquele invoca os factos que quer ver provados e rebate os que entende 

que não devem ser, retirando daí as decorrentes consequências jurídicas.”207 

Alvará - “Ordem expedida por uma autoridade em favor de alguém, autorizando ou 

determinando certos atos ou direitos.”208 

Anotação – comentário ou esclarecimento feito à posteriori relativamente a um 

determinado assunto ou ação. 

Apegação - “Na Symbolica do Direito portuguez, acto ou formalidade judicial, que fez 

o senhor de alguma fazenda ou propriedade, pondo-lhe a mão como signal da sua posse 

efectuada, passando-se d’isso o devido documento.”209 

Apelação - “Recurso ordinário que se interpõe da sentença final ou do despacho 

saneador que conheçam do mérito da causa.”210 

Apologia – discurso de defesa relativamente a um assunto em debate, servindo para o 

elogiar e elevar a sua importância. 

                                                           
204 Como se poderá verificar, nem todas as definições que aqui apresentamos são retiradas de obras 
jurídicas ou outras. Através da leitura e análise de muitos dos documentos que apresentam as tipologias 
indicadas, foi-nos possível compreender a sua natureza e apresentar uma breve explicação. 
205 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 3ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 1999, p. 26. 
206 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico. São Paulo: WVC Editora, 
[s.d.], p. 62. 
207 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 4ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 2005, p. 79. 
208 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 68. 
209 VIEIRA, Domingos – Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro da Lingua Portugueza. Vol. I. 
Porto: Editores Ernesto Chardron e Bartholomeu H. de Moraes, 1873, p. 472. 
210 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 3ª ed. …, p. 77. 
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Auto - “Acto processual destinado a dar a conhecer e fazer constar do processo um 

determinado acto praticado na presença do juiz ou de um funcionário judicial.”211 

 de aceitação – “Ato pelo qual alguém manifesta, de modo inequívoco, sua 

aprovação ou seu consentimento a um contrato ajustado ou a uma convenção 

estabelecida.”212 

 de agravo – “Recurso ordinário das decisões do tribunal da 1ª instância, 

susceptíveis de recurso, mas de que não cabe apelação, isto é, genericamente, 

de todas as decisões que não conheçam do mérito da causa.”213 

 de anulação – “Decisão de caráter judicial ou administrativo que declara não 

ser válida uma norma ou um ato, ou um negócio jurídico. A anulação tem 

um efeito retroativo, razão pela qual torna sem efeito uma situação 

aparentemente consolidada.”214 

 de apresentação – exigência feita ao possuidor ou detentor de uma coisa, 

móvel ou imóvel, para que este a apresente sempre que haja necessidade de 

se proceder a um exame “para apurar a existência ou o conteúdo do 

direito.”215 

 de averiguações – investigação/ indagação com vista a apurar a veracidade 

daquilo que as partes de um processo declaram. 

 de benefício – auto através do qual é indicado o benefício atribuído a um 

clérigo, ou seja, o rendimento vinculado ao cargo eclesiástico que exerce e 

que o permite cumprir corretamente uma função na Igreja. 

 de descrição de bens – “Consistindo o arrolamento na descrição, avaliação e 

depósito dos bens, (…) será lavrado auto em que se descrevam os bens, em 

verbas numeradas, como em inventário, se declare o valor fixado pelo 

louvador e se certifique a entrega ao depositário ou o diverso destino que 

tiveram.”216 

                                                           
211 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 4ª ed. …, p. 158. 
212 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 50. 
213 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 4ª ed. …, p. 69. 
214 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 73. 
215 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 4ª ed. …, p. 117. 
216 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 4ª ed. …, p. 392. 
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 de execução de sentença – “É o processo pelo qual (…) o órgão jurisdicional 

competente efetua o ressarcimento do credor, tendo como suporte um título 

judicial ou extrajudicial”.217 

 de expulsão – saída forçada ou obrigada de alguém de um sítio ou cargo 

ocupado até ao momento, sendo considerado livre assim que abandonar a 

dita ocupação. 

 de informação – conjunto de dados novos e relevantes para um processo ou 

para um determinado ofício que devam ser integrados na sua resolução. 

 de justificação – “É o procedimento cautelar especifico consistente na oitiva 

de testemunhas, visando demonstrar a existência de fato ou relação jurídica, 

seja para simples documento e sem caráter contencioso, seja para servir de 

prova em processo regular.”218 

 de manutenção – “Sendo perturbado o possuidor de uma coisa na sua posse, 

pode manter-se nesta, ou diretamente, se se verificarem os pressupostos da 

acção direta, ou judicialmente, através de uma acção possessória de 

manutenção da posse.”219  

 de penhora – Acto judicial de apreensão dos bens do executado, que ficam à 

disposição do tribunal para o exequente ser pago por eles.”220 

 de posse – “Poder que se manifesta quando alguém actua por forma 

correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito 

real.”221 

 de recurso – “Meio processual utilizado pela parte perdedora em primeira 

instância para pedir o reexame da causa ao próprio órgão que a decidiu ou à 

instância superiora.”222 

 de suspeição – “Desconfiança quanto à imparcialidade do juiz de uma causa, 

fato que pode ser levantado pela parte que se julgar prejudicada ou até 

mesmo pelo magistrado.”223 

                                                           
217 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 170. 
218 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 204. 
219 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 4ª ed. …, p. 747. 
220 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 4ª ed. …, p. 864. 
221 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 4ª ed. …, p. 894. 
222 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 258. 
223 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 273. 
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 de vistoria – “Exame que tem por fim a averiguação, em princípio, feita por 

peritos, de factos que sejam susceptíveis de inspecção ou exame ocular, 

quando recais sobre imoveis.”224 

Autorização – “Permissão ou consentimento expresso concedido a alguém por 

autoridade judicial ou administrativa, ou por quem de direito, para praticar determinada 

ação ou certo ato jurídico, segundo as exigências da própria lei.”225 

Avaliação – “Ato pelo qual os peritos, nomeados judicialmente, calculam ou 

determinam o valor em dinheiro dos bens submetidos à sua apreciação.”226 

Aviso – conselho ou advertência feito com o intuito de chamar a atenção para uma 

alteração ou um novo procedimento. 

Breve – “Carta pontifícia, menos solene que a bula papal, tratando de assuntos menos 

abrangentes que esta e diferindo em alguns de seus caracteres externos e na disposição 

do texto.”227 

Bula – “Carta pontifícia, em latim, especialmente solene, na qual o Papa se dirige aos 

fiéis sobre algum assunto de importância. O título da bula corresponde às primeiras 

palavras do texto.”228 

Carta de arrematação – “O arrematante, pago o preço e a sisa, se fosse devida, poderia 

exigir que lhe fosse passado um título de arrematação, do qual constasse a identificação 

dos bens, se certificasse o pagamento do preço e da sisa e se declarasse a data da 

transmissão (…).”229 

Carta de confirmação – carta na qual é confirmado e ratificado a alguém o direito sobre 

um bem móvel ou imóvel (pode ser um título, por exemplo) 

Carta de dispensa – carta que contém a autorização de possuir um bem, sendo 

dispensado do pagamento dos encargos a ele associados. 
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Carta de encomendação – carta pela qual a administração interina de uma igreja ou de 

uma paróquia fica a cargo de um prelado nomeado previamente. 

Carta de lei – Decreto real enviado a todas as cidades para que se fizesse cumprir uma 

nova lei.  

Carta de quitação – “Declaração feita pelo credor de que a obrigação foi cumprida e de 

que o devedor se encontra, portanto, exonerado ou quite.”230 

Carta de reclamação – “Pedido para que se reconheça a existência de um direito ou 

queixa contra atos que prejudicam direitos do reclamante.”231 

Carta de sentença cível – “Documento judicial formado de autos especiais extraídos do 

processo para promover a execução provisória da sentença, quando esta, por motivos 

imperiosos, não pode ser executada nos autos originais ou suplementares.”232 

Carta de subsentença cível – documento judicial que resulta da atribuição de uma nova 

sentença sobre um caso, pelo facto de a sentença contida numa carta de sentença cível 

dada anteriormente não ter sido cumprida. 

Carta régia – Carta enviada pelo rei contendo diretivas sobre a governação do reino. 

Carta testemunhável – “É um expediente judicial que tem por finalidade tornar efetivos 

os recursos denegatórios, ou o respetivo seguimento, quando admitidos, caso seja 

obstruída a sua apresentação à instância superiora.”233 

Citação – “Acto pelo qual se dá conhecimento ao réu de que foi proposta contra ele 

determinada acção e se chama ao processo para se defender. Emprega-se ainda para 

chamar, pela primeira vez, ao processo alguma pessoa interessada na causa.”234 

Colação –“Operação pela qual os descendentes que pretendam entrar na sucessão do 

ascendente restituem à massa da herança os bens ou valores que lhes foram doados por 

aquele, para efeitos de igualação de partilha.”235 
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Conciliação – “Ato judicial que consiste em harmonizar formalmente os interesses 

conflituantes.”236 

Concordata – “(…) convénios ou acordos ou mesmo tratados bilaterais entre a Igreja 

(representada pelo sumo pontífice ou, por vezes, pelos bispos) e os estados, de que 

surgem direitos e obrigações recíprocas.”237 

Concórdia – acordo através do qual são decididas as questões em discussão tendo por 

base a concordância das pessoas envolvidas.  

Confrontação – documento que contém os limites de uma propriedade e a indicação das 

propriedades com que faz fronteira. 

Consulta – pedido de parecer pedido a um especialista ou órgão superior sobre um 

determinado assunto. 

Contrato – “Acordo de vontades firmado entre duas ou mais pessoas, sobre objeto lícito 

e possível, com o objetivo de adquirir, resguardar, notificar ou extinguir determinados 

direitos.”238 

 de emprazamento – “(…) consistia no desmembramento do direito de 

propriedade em dois domínios (directo e útil), dando lugar ao pagamento de um 

foro pelo enfiteuta, titular do domínio útil, ao senhorio.”239 

 de obrigação – “Dever ou necessidade, a que a pessoa está sujeita [por 

vinculação jurídica], de fazer alguma coisa ou de se abster dela, em virtude de 

sua vontade estar submetida a um princípio superior”240 

 de pagamento – “Forma de extinção de uma obrigação, efetuada pelo próprio 

devedor ou por terceiro interessado na solução da dívida.”241 

 de subemprazamento – “Acto pelo qual o emprazante concede a outrem o 

usufruto de um bem que traz emprazado, mediante o pagamento de uma 

renda”.242 
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Declaração – “Expressão, juridicamente relevante, da vontade de uma pessoa.”243 

Depoimento – “Declarações prestadas por testemunha ou pela parte sobre determinado 

ato do qual tem conhecimento ou que se relaciona com seus interesses.”244 

Despacho – “Decisão proferida pelo juiz num processo sobre matéria pendente ou para 

cumprimento de decisões de tribunais superiores. (…) Quando um despacho condene no 

cumprimento de uma obrigação, ele é equiparado à sentença sob o ponto de vista de 

força executiva.”245 

Determinação – ordem dada por instância superiora de como se proceder para a 

resolução de um assunto. 

Discurso – exposição de ideias escritas sobre um determinado assunto com o intuito de 

ser lido ou apresentado publicamente. 

Doação – “Contrato pelo qual uma pessoa (o doador), por espírito de liberalidade e à 

custa do seu património, dispõe gratuitamente de uma coisa ou direito ou assume uma 

obrigação em benefício de outra (o donatário) que aceita.”246 

Dossiê de documentos variados – Conjunto de documentos variados mas com um 

mesmo assunto em comum, não podendo ser entendidos de forma dissociada. 

Embargo – “Meio judicial ou extrajudicial de defesa dos direitos reais contra actos de 

particulares ou diligências judicias, que os ameacem ou ofendam.”247 

Escritura – “É um documento autêntico, realizado pelo notário, que constitui a forma 

legal de alguns negócios jurídicos”248 

 de avença – conciliação celebrada entre litigantes através da qual é feita um 

acordo para solucionar o problema a curto prazo, por exemplo, o pagamento 

mensal de um valor predefinido. 

                                                                                                                                                                          
242 COELHO, Maria Helena da Cruz – “Os Tabeliães em Portugal: perfil profissional e sócio-económico.” 
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 de composição – “O fim do processo é a composição de um litígio: é esse o 

objecto do pedido do autor quando propõe a acção.”249 

 de compra/venda – “Contrato bilateral, consensual e oneroso, cujo objetivo é a 

transmissão de um direito, mediante o pagamento em dinheiro do preço 

estipulado.”250 

 de demarcação – “Delimitação das estremas de [duas propriedades] contíguas 

através da colocação de marcos ou outros sinais visíveis.”251 

 de dote – “Designação dada ao conjunto de bens levados pela mulher para o 

casal ou doados a esta pelo marido ou por terceiro (…).”252 

 de partilha – “É a formação e distribuição dos quinhões a quem de direito, 

mediante julgamento ou homologação judicial, após o inventário dos bens que 

serão repartidos.”253 

 de permuta – “Contrato, em virtude do qual as partes interessadas trocam entre 

si bens da sua propriedade.”254 

Exposição – conjunto de orientações relativas a um determinado assunto. 

Extracto – resumo das declarações, opiniões e orientações provenientes da discussão de 

um determinado assunto. 

Foral – diploma concedido pelo rei a um burgo, no qual estão indicadas as normas 

disciplinadores das relações entre o dito espaço e a entidade outorgante. 

Impugnação – “Uma das duas modalidades (com a excepção) que pode revestir a defesa 

do réu na contestação.”255 

Índex – Índice dos documentos constituintes de um processo. Pela sua extensão, foi 

considerado um documento dissociado dos restantes. 

Inquirição – “Acto de instrução do processo, no qual o juiz ouve os depoimentos 

prestados pelas testemunhas.”256 
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Instrumento de medição – documento no qual é feita a descrição de um bem imóvel, 

contendo as suas medidas e as suas confrontações com outras propriedades. 

Instrumento de ratificação – “Acto jurídico pelo qual uma pessoa aceita, na sua esfera 

jurídica, os efeitos de acto praticado em seu nome por terceiro, que não dispunha de 

poderes para a sua prática.”257 

Instrumento de supressão – documento no qual é decidida a eliminação ou extinção de 

um determinado direito ou privilégio. 

Legado – “Bem ou valor determinado atribuído na sucessão a uma pessoa. É também 

legado um complexo de bens, desde que perfeitamente definido na sua composição e 

limites.”258 

Libelo – “(…) exposição breve e distincta em artigos, por escripto, d’aquillo que o 

auctor demanda ao réo, que se representa ao juiz da causa ficando o auctor obrigado a 

provar cada artigo do mesmo libelo ou a reformula-lo.”259 

Licença de edificação – documento que autoriza a que se proceda à edificação de um 

determinado imóvel. 

Mandado – “Ordem dada por um tribunal ou autoridade a outro tribunal ou autoridade 

para a prática de um acto judicial dentro dos limites territoriais da jurisdição do tribunal 

ou da autoridade que o ordena.”260 

 de adjudicação – ato judicial no qual é estabelecido a transferência da posse de 

um bem, móvel ou imóvel, do seu antigo proprietário para o novo, passando esta 

a assumir todos os direitos e deveres do dito bem. 

 de pagamento – “Forma de extinção de uma obrigação, efetuada pelo próprio 

devedor ou por terceiro interessado na solução da dívida.”261 

 de restituição de posse – devolução ou restabelecimento do “exercício, pleno ou 

não, de algum dos direitos inerentes ao domínio ou à propriedade.”262 
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 de sequestro – “tomada judicial e depósito em mãos de terceiro de cousa 

litigiosa até se averiguar a quem pertence”.263 

 de subvenda – venda de uma parte de um bem imóvel que tenha acabado de ser 

vendido na sua totalidade. 

Memória – “Documentos escritos pelas partes, apresentando as suas razões, após a 

instrução do processo, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de 

direito.”264 

Nomeação – “A designação do terceiro que, no contrato para pessoa a nomear, assumirá 

a posição de parte.”265 

Notificação – “Meio utilizado para chamamento das pessoas a juízo ou para lhes 

comunicar certos factos, fora dos casos em que tem aplicação a citação”266 

Ordem – documento através do qual é fornecida uma disposição para que se proceda à 

correção de determinado assunto. 

Padrão – documento no qual é fornecido o título autêntico relativo à cunhagem de metal 

com valor monetário. 

Parecer – Designação dada ao resultado de consulta feita a qualquer pessoa ou entidade 

sobre matéria em que seja especialista.267 

Petição – “É o articulado em que se propõe uma acção, formulando um certo pedido e 

expondo os respectivos fundamentos de facto e de direito.”268 

Procedimento – “Processo judicial instaurado como preliminar a uma acção ou, na 

pendencia desta como seu incidente, destinado a prevenir ou a afastar o perigo 

resultante da demora a que está sujeito o processo principal.”269 
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Procuração – “Na definição da lei, é o acto pelo qual alguém atribui a outrem, 

voluntariamente, poderes de representação (...), devendo tal acto revestir, em princípio, 

a forma necessária para o acto que o procurado haja de realizar.”270 

Proposta – “Declaração de uma pessoa a outra exprimindo uma vontade séria e 

definitiva de com ela celebrar um contrato, cujos elementos essenciais específicos a 

declaração consubstancia, sendo simultaneamente feito na forma necessária ao contrato 

em causa, de tal modo que uma aceitação incondicional do destinatário baste à 

conclusão do contrato.”271 

Protesto – “Medida preventiva formulada em petição dirigida ao juiz, a qual, embora 

desprovida de força de coerção, previne responsabilidade e resguarda direitos.”272 

Provisão – No contrato de mandato oneroso, há, por vezes, a entrega antecipada de uma 

parte da retribuição pelo mandante ao mandatário: é esse pagamento parcial antecipado 

que se designa por provisão.”273 

Razão – “Exposição escrita que cada uma das partes tem direito a fazer, após a instrução 

do processo e antes da prolação da sentença, debatendo as questões de direito e de fato 

apontados nos autos.”274 

Recibo – declaração por escrito em que se confirma ter recebido algo. Varia da quitação 

por ter um formulário rígido. 

Regimento – “Conjunto de normas relativas à organização e funcionamento interno de 

órgãos colegiais (direcção, assembleia geral) das pessoas colectivas.”275 

Registo de embargos – atividade administrativa pela qual se conserva o “meio judicial 

ou extrajudicial de defesa dos direitos reais contra actos de particulares ou diligências 

judicias, que os ameacem ou ofendam.”276 
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Relação – “Relação jurídica que se estabelece entre as partes, por efeito da propositura 

da acção, e que não deve ser confundida com a relação jurídica material, substancial, 

que está em discussão na acção.”277 

Renúncia – “Acto voluntário pelo qual uma pessoa perde um direito de que é titular, 

sem uma concomitante atribuição ou transferência dele para outrem: a renúncia é, pois, 

um negócio unilateral abdicativo – e, por isso, dispositivo – do direito.”278 

Representação – Actua em representação de outrem aquele (representante) que realiza 

um ou mais actos jurídicos em nome desse outrem (o representado).”279 

Requerimento – Documento pelo qual uma parte faz ao juiz qualquer solicitação.280 

Rescrito apostólico – Decisão papal sobre um assunto eclesiástico, feita por escrito. 

Sentença apostólica – Julgamento ou decisão proferida e dependente da Santa Sé. 

Sentença cível – “Decisão final de um litígio – quer se trate da causa principal, quer de 

algum incidente desta – proferida pelo juiz. Quando a sentença é de um tribunal 

colectivo designa-se por acórdão.”281 

Súmula – “Sumário ou exposição abreviada do conteúdo integral de alguma coisa. Na 

jurisprudência, indica a condensação de série de acórdãos do mesmo tribunal, revelando 

sua orientação para casos análogos.”282 

Súplica – Trata-se de um pedido através do qual se solicita um favor, graça ou esmola. 

Termo de confissão – “Reconhecimento que a parte faz da realidade de um facto que lhe 

é desfavorável e favorece a parte contrária.”283 

Termo de desistência – “O autor pode, em qualquer altura, desistir de todo o pedido ou 

de parte dele (…) extinguindo-se com a desistência do pedido o direito que se pretendia 

fazer valer, que assim não pode voltar a ser invocado.”284 
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Testamento – “Diz-se testamento o acto unilateral e revogável pelo qual uma pessoa 

dispõe, para depois da morte, de todos os seus bens ou de parte deles.”285 

Testemunho – “Acto pelo qual uma pessoa atesta a verificação de um facto de que teve 

conhecimento.”286 

Tombo – cartulário de grandes dimensões que pode apresentar um assunto ou um 

conjunto de inventários de bens e direitos. 
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APÊNDICE 5 – GLOSSÁRIO DE TERMOS JURÍDICOS 

 

Ação – “Faculdade que cabe ao titular de um direito de pleiteá-lo em juízo. Invocação 

formal, perante o Poder Judiciário, de uma pretensão objetivamente amparada pela 

lei.”287 

Acórdão – “Julgado, decisão proferida por órgão colegiado. Caracteriza-se, e nisto 

difere da sentença, por ser decisão coletiva, tomada por voto dos juízes componentes de 

tribunal, corte ou câmara.”288 

Acusação (Termo de) – “Imputação criminal feita a uma pessoa.”289. Trata-se do 

momento a partir do qual a acusação passa a ser explícita e de domínio público. 

Agravantes – “Circunstâncias que tornam mais grave um crime, sua qualificação ou a 

pena a ele correspondente (…).”290 

Agravo (Termo de) – “Consideramos que, em sentido estrito, o agravo corresponde ao 

recurso de suplicação (supplicatio), que dá nome ao tribunal. Este recurso tinha a sua 

origem no direito romano, em que não era possível apelar de certos juízes, mas podia-se 

suplicar. Assim, não sendo possível apelar das sentenças definitivas de certos juízes dos 

tribunais superiores (…), seria, contudo, admissível interpor um recurso de agravo das 

sentenças (…).”291 

Apelação – “É o recurso que se interpõe de decisão definitiva de primeira instância, 

para a instância imediatamente superior, a fim de pleitear a reforma, total ou parcial, da 

sentença com que a parte não se conformou.”292 

Avaliação – “Ato pelo qual os peritos, nomeados judicialmente, calculam ou 

determinam o valor em dinheiro dos bens submetidos à sua apreciação.”293 
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Citação – “O primeiro auto do juízo inicia-se com a citação. A pedido do demandante, o 

juiz competente mandava citar o demandado para comparecer em juízo no dia fixado, 

com o fim de prosseguir a demanda, dando, assim, início à lide. Com a citação, o réu 

tomava conhecimento da pretensão que contra ele era deduzida. Sendo citado, o réu 

deveria aparecer perante aquele que o mandara citar ou mandar seu procurador.”294 

Confissão (Termo de) – “Reconhecimento que a parte faz da realidade de um facto que 

lhe é desfavorável e favorece a parte contrária.”295 

Contestação – “Articulado em que o réu, depois de citado, apresenta a sua defesa e 

respectivos fundamentos de facto e direito.”296 

Contrariedade (Artigos de) – “Os artigos de contrariedade sai a resposta do réu aos 

artigos do libelo, onde este se defende e apresenta a sua versão dos factos.”297 

Cota – “Nota ou signal com letras ou numeros á margem de uns autos, de um 

inventario, por exemplo, a artigo de libelo, a dito da testemunha, aos termos do 

processo.”298 

Custas – “As custas correspondem aos gastos que a parte vencedora teve com a 

demanda, incorporando duas componentes: por um lado, as custas pessoais, que dizem 

respeito aos gastos diários suportados pela parte para o seu mantimento, enquanto o 

pleito durou; por outro lado, as custas do processo, que englobam, entre outros, os 

gastos com escrivães e procuradores, feitura da carta ou validação.”299 

Desistência (Termo de) – “O autor pode, em qualquer altura, desistir de todo o pedido 

ou de parte dele (…) extinguindo-se com a desistência do pedido o direito que se 

pretendia fazer valer, que assim não pode voltar a ser invocado.”300 

Despacho – “Ato que defere ou indefere petição dirigida a autoridade (…). Ordem 

judicial que dispõe sobre o andamento de um processo.”301. O despacho poderia ainda 

                                                                                                                                                                          
293 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 91. 
294 TESTOS, Jorge Barbosa da Veiga – Sentenças Régias…, p. 43. 
295 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 4ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 2005, p. 287. 
296 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 3ª ed. Coimbra: Edições Almedina, 1999, p. 267. 
297 TESTOS, Jorge Barbosa da Veiga – Sentenças Régias…, p. 50. 
298 VIEIRA, Domingos – Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro da Lingua Portugueza. Vol. II. 
Porto: Editores Ernesto Chardron e Bartholomeu H. de Moraes, 1873, p. 589. 
299 TESTOS, Jorge Barbosa da Veiga – Sentenças Régias…, p. 102. 
300 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 4ª ed., …, p. 394. 
301 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 152. 
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assumir a forma de despacho de execução de sentença, para que se desse início ao 

cumprimento do que se encontrava determinado por decisão judicial. 

Embargo – “Por embargo entende-se obstáculo ou impedimento. Publicada a decisão do 

juiz, a parte prejudicada poderia ainda (num determinado espaço de tempo) colocar 

obstáculos à sentença proferida, pedindo ao juiz que reconsiderasse a sua própria 

decisão, modificando-a ou impedindo a sua execução. (…) Nos embargos, o embargante 

procura apresentar novos factos (…) ou provas que possam alterar a decisão do juiz.”302 

Habilitação (Autos de) – “Soma de diligências ou atos praticados segundo os princípios 

legais, para que uma pessoa adquira a capacidade ou habilidade necessária para cumprir 

certos desígnios jurídicos, isto é, para praticar livremente atos jurídicos (…).”303 

Lançamento (Auto de) - Ato processual, que pode integrar um processo judicial, no qual 

se define o modo como se irá proceder à execução da sentença e como serão cobrados 

os valores que nela se determinarem.304 

Libelo – “O libelo é a petição (petitio) que o autor apresenta em juízo (…). O libelo 

devia conter a narração detalhada dos factos que o autor alegava contra o réu e que 

serviam de fundamento à acção (causa petendi) e culminava com o pedido formulado 

ao juiz (petitum).”305 

Liquidação (Artigos de) – Artigos através dos quais se “determina exatamente o valor, a 

espécie e a quantidade das coisas que ficaram indefinidas pela sentença e que, em 

virtude da execução, o condenado deve pagar ou entregar.”306 

Notificação – “Meio utilizado para chamamento das pessoas a juízo ou para lhes 

comunicar certos factos, fora dos casos em que tem aplicação a citação”307 

Oposição (Artigos de) – “É a intervenção de terceiro em causa alheia, com o objetivo de 

defender direito próprio.”308. Este tipo de intervenção aparece sobre a forma de artigos. 

                                                           
302 TESTOS, Jorge Barbosa da Veiga – Sentenças Régias…, p. 70-71. 
303 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 189. 
304 Esta definição foi auferida através da análise do conteúdo de vários autos de lançamento que se 
encontram transcritos em algumas cartas de sentença. 
305 TESTOS, Jorge Barbosa da Veiga – Sentenças Régias…, p. 45. 
306 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 213. 
307 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 4ª ed., …, p. 796. 
308 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 230. 
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Pagamento (Termo de) – Momento a partir do qual se procede à “extinção de uma 

obrigação, efetuada pelo próprio devedor ou por terceiro interessado na solução da 

dívida.”309 

Penhora – “Ato judicial pelo qual se tomam os bens do devedor, a fim de com eles 

realizar o pagamento da dívida ou da obrigação executada.”310 

Petição – “É o articulado em que se propõe uma acção, formulando um certo pedido e 

expondo os respectivos fundamentos de facto e de direito”.311 

Procuração – “Instrumento do mandato, ou seja, documento em que se outorga o 

mandato escrito, no qual se expressam os poderes conferidos.”312 

Réplica – “A réplica consubstancia um acto eventual que assegura o contraditório do 

autor e consiste na resposta do autor à contestação do réu, sempre que na contestação 

tenham sido apresentados factos novos pelo réu (…).”313 

Requerimento – “Documento pelo qual uma parte faz ao juiz qualquer solicitação.”314 

Resposta – “Manifestação formal do réu em resposta às alegações do autor.”315 

Sentença – “Ato decisório pelo qual o juiz põe fim a um processo, aceitando ou não o 

mérito da causa.”316 

Tréplica – “A tréplica é também um acto eventual que assegura o contraditório do réu, 

consistindo na resposta do réu á réplica do autor, sempre que na réplica tenham sido 

apresentados factos novos pelo autor.”317 

Vistoria (Auto de) – “Meio de prova que consiste em examinar pericialmente as coisas 

ou locais que interessam ao esclarecimento de uma controvérsia ou constituem o seu 

próprio objeto.”318 

                                                           
309 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 233. 
310 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 236. 
311 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 3ª ed., …, p. 738. 
312 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 246. 
313 TESTOS, Jorge Barbosa da Veiga – Sentenças Régias…, p. 53. 
314 PRATA, Ana – Dicionário Jurídico. 3ª ed., …, p. 855. 
315 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 263. 
316 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 269. 
317 TESTOS, Jorge Barbosa da Veiga – Sentenças Régias…, p. 54. 
318 COSTA, Wagner Veneziani; AQUAROLI, Marcelo – Dicionário Jurídico…, p. 287. 
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Vedoria (Auto de) – “Inspecção, offício de quem deve vigiar sobre a execução d’alguma 

lei, regimento.”319. Este ato processual, que deveria constar do processo, destinava-se a 

apresentar e a comprovar o modo como determinada ação tinha sido feita e cumprida. 

  

                                                           
319 VIEIRA, Domingos – Grande Diccionario Portuguez…, vol. V, p. 889. 
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APÊNDICE 6 – CATÁLOGO DA SÉRIE SENTENÇAS 

 

     Nível de descrição: SR 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008 
Título: Sentenças 
Datas de produção: 1403-08-25 / 1853-05-02 
Dimensão e suporte: Papel; enc. em pele ou pergaminho 
Âmbito e conteúdo: “Mesmo que, de facto, estes livros só sentenças contivessem, a organização dos mesmos 

deveria ter obedecido ao critério duma seriação mais particular, de modo que ficassem 
seguidas e devidamente ordenadas as sentenças relativas a cada assunto e os volumes 
respectivos com numeração privativa. Mas a verdade é que, além das sentenças, contêm 
estes livros outros documentos de natureza muito diversa, como sejam prazos e outros 
contratos, alvarás, provisões, etc., o que torna imprópria a designação de “Livros das 
Sentenças”, que, não obstante, teve de manter-se em virtude de, tanto nos roteiros como em 
numerosos documentos do cartório, estes livros serem assim designados Não é este, 
todavia, o único defeito da antiga organização do cartório do Cabido a que não é fácil dar 
remédio. Contêm estes livros documentos originais, traslados e certidões, reproduzindo os 
documentos contidos nos chamados livros dos Originais, na sua maior parte. Tratam, pois, 
os Livros das Sentenças de todos ou quase todos os assuntos relativos à igreja do Porto, 
como sejam votos, portagem e redízima, prazos, dízimos, censorias, padroados e outras 
doações, regalias, privilégios. Os documentos antigos e de mais difícil leitura encontram-se 
geralmente trasladados e os respectivos traslados encontram-se nestes mesmos livros das 
Sentenças, não junto aos documentos de onde foram copiados mas em volumes diferentes. 
O sinal S, oposto no princípio dum documento, indica que este foi trasladado. Alguns dos 
documentos marcados com esse sinal têm remissões para os antigos roteiros do cartório, os 
quais, por sua vez, indicavam os volumes e as folhas dos livros das Sentenças onde se 
encontram os traslados daqueles documentos. Mas tais roteiros foram substituídos pelos 
actuais, que não seguiram a ordem dos anteriores e por isso aquelas remissões não têm hoje 
qualquer utilidade. Para se encontrar um desses traslados quando o próprio documento 
trasladado não indique directamente o seu traslado, deve recorrer-se ao índice que tem cada 
volume e, pelo sumário do documento, procurar-se nos actuais roteiros, no assunto 
respectivo, o sumário do mesmo documento, procurando depois o traslado no livro e folha 
indicados no roteiro. Estas buscas podem fazer-se também de índice para índice dos livros 
das Sentenças. Os roteiros são aqueles cujos números sob que figuram neste inventário se 
indicam adiante. Relativamente às datas dos documentos contidos nestes livros, pode dizer-
se pouco mais ou menos o que já ficou dito sobre as datas dos documentos contidos nos 
livros de prazos. Foram também estes documentos agrupados e encadernados geralmente 
ao acaso, e por isso as datas dos documentos extremos, que são as indicadas na descrição 
de cada volume, não elucidam completamente sobre o período a que respeita cada livro. 
Estas datas são sempre as dos documentos originais. Todos estes livros têm índice em 
folhas inumeradas do princípio, à excepção daqueles sobre os quais, nas respectivas 
descrições, se der qualquer indicação diferente.” 
Esta descrição feita por José Gaspar de Almeida na sua obra Inventário do Cartório do 
Cabido da Sé do Pôrto e dos Cartórios Anexos, é elucidativa da realidade desta série. Os 
livros não parecem obedecer a uma organização sistemática, encontrando-se apenas 
ordenados numericamente, podendo essa organização datar do princípio do século XIX 
(segundo nota encontrada no inventário de 1820, os documentos já estariam nessa data 
estruturados em livro). A maioria dos livros apresenta um índice, o qual deverá ter sido 
feito na mesma altura da encadernação, tendo servido de base aos títulos atribuídos aos 
documentos. 
Uma vez que esta série é composta por várias sentenças, as quais lhe dão, inclusive, o 
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nome, apresentamos aqui uma breve resenha do processo judicial subjacente a estes 
documentos. As partes que compõem o dito processo serão sempre o autor e o réu, 
podendo ser representados pelos seus procuradores, e poderá ainda surgir um terceiro 
elemento, denominado de oposição, o qual intervêm para fazer valer um direito próprio. 
Quanto à ordem do juízo, este inicia-se com a citação, em que o juiz manda citar o réu para 
comparecer em juízo no dia estipulado; segue-se o libelo, que é a petição que o autor 
apresenta; a contestação, que representa a resposta do réu à ação intentada pelo autor; e 
seguem-se os artigos de libelo e os artigos de contrariedade, sendo que os primeiros são os 
respeitantes à ação do autor e os segundos a resposta do réu, onde se defende e apresenta a 
sua versão dos factos; a réplica e a tréplica correspondem à argumentação de ambas as 
partes a fim de consolidar as suas versões dos acontecimentos; chegando-se por fim à 
decisão do juiz e ao mandado de execução da sentença. Finalizado o processo, a parte que 
se sentisse injustiçada poderia recorrer. Para tal dispunha dos seguintes recursos: embargos 
à sentença, apelação e agravo, voltando o processo a ser revisto e culminando numa nova 
decisão. A complexidade do processo jurídico é variável de sentença para sentença, 
podendo ser apresentados muitos documentos ou seguir uma ordem ligeiramente diferente. 
Em cada sentença identificada são apresentadas as partes que a constituem. 

Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim); Es (espanhol) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Pode conter selos e plantas para edificação de imóveis. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0721 
Título: Roteiro das sentenças 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Dimensão e suporte: 300 x 210 x 25mm; papel. 
Âmbito e conteúdo: Devia fazer parte da antiga coleção dos roteiros das sentenças e que foram substituídos 

pelos atuais roteiros. 
Cota actual: K/26/3/2 - 82.721 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro um pouco deteriorado e com falta da capa. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0722 
Título: Roteiro das sentenças 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Dimensão e suporte: 300 x 210 x 40mm; papel. 
Âmbito e conteúdo: Devia fazer parte da antiga coleção dos roteiros das sentenças e que foram substituídos 

pelos atuais roteiros. 
Cota actual: K/26/3/2 - 82.722 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro em estado regular, com falta da capa e, possivelmente, de alguns fólios finais. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723 
Título: Sentenças n.º 1 
Datas de produção: 1511-08-10 / 1728-10-01 
Dimensão e suporte: 305 x 205 x 75mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 37 documentos simples/compostos (31 cartas de sentença cível, 2 autos 

de execução de sentença, 2 autos de posse, 1 licença de edificação e 1 escritura de 
composição) relativos aos seguintes assuntos: domínio e usufruto de propriedades; corte de 
árvores reais; pagamento de dízimos, rendas, lutuosas, censorias e votos; posse de bens 
imóveis; utilização de água de uma quinta do Cabido; medidas impostas sobre casais; 
renovação de prazos e mudança da sua natureza (de vidas para fateusim); anulação de 
prazos e legados; entre outros. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Madalena, Olival, Oliveira do Douro, Mafamude, Santa Maria de Válega, Vilar do Paraíso, 
Canelas, Santa Marinha, S. Félix da Marinha, S. João de Ver, Crestuma, Avintes. 
Arcozelo, Ovar, Gulpilhares, Mozelos e Vilar de Andorinho. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723 
Cota original: 1 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Estado regular. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
livro. 
Há um erro de numeração; os fólios 560 a 569 encontram-se repetidos. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00001 
Título: Sentença que alcançou o Reverendíssimo Cabido contra Afonso Anes e outros sobre o 

montado da marinha, sito na freguesia da Madalena concelho de Gaia. 
Datas de produção: 1538-11-25 / 1538-11-25 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao domínio do montado da Marinha, situado na freguesia 

da Madalena, concelho de Gaia, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Afonso Anes e 
outros moradores da dita freguesia. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 1 - 7 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00002 
Título: Sentença contra Afonso Pires para não poder cortar um pinheiro por ser árvore real. 
Datas de produção: 1547-00-00 / 1547-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. João III relativa ao corte de um pinheiro no Olival, 

sendo que esta árvore era considerada real. É autor o Cabido da Sé do Porto e réu Afonso 
Pires. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 8 - 14 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00003 
Título: Sentença contra Álvaro Chaves sobre o casal de Oliveira 
Datas de produção: 1553-06-14 / 1553-06-14 
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Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao domínio do casal de Oliveira, em Oliveira do Douro, 
sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Álvaro Chaves. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, termo de confissão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 15 - 20 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 19v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00004 
Título: Sentença contra Gonçalo Anes da freguesia de S. Cristóvão de Mafamude sobre certos 

dízimos. 
Datas de produção: 1560-03-00 / 1560-03-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao não pagamento da mesada do dízimo à Igreja de Santa 

Marinha, concelho de Gaia, sendo autor o Cabido da Sé do Porto, representado pelo 
rendeiro João Pais de Santa Marinha, e réus Gonçalo Anes e sua mulher e outros 
moradores de S. Cristovão de Mafamude. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, contestação, réplica, tréplica, sentença, despacho de execução e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 21 – 28 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 28v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00005 
Título: Certidão de uns autos de execução de sentença de dízimos contra o abade de S. Cristovão 

de Mafamude. 
Datas de produção: 1735-01-07 / 1735-01-07 
Âmbito e conteúdo: Auto de execução de uma sentença da Relação de Braga sobre os dízimos dos covados de 

S. Cristovão de Mafamude, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réus Manuel de São 
Paio, abade de S.Cristovão de Mafamude, e moradores. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão do auto de execução. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 29 – 47 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-20-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00006 
Título: Sentença contra Diogo Valente da freguesia de Avanca sobre a venda de corgo pertença do 

casal de Bertufe. 
Datas de produção: 1511-08-10 / 1511-08-10 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível  relativa à venda de um corgo que era pertença do casal de Bertufe, 

em Santa Maria de Válega. è autor o Cabido da Sé do Porto e réu Diogo Valente, morador 
da freguesia de Avanca. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial:ação, libelo, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 48 – 51 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00007 
Título: Sentença contra o Abade de S. Cristóvão de Mafamude sobre certos dízimos. 
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Datas de produção: 1565-00-00 / 1565-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento de dízimos em atraso da Igreja de 

Mafamude, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o Abade de S. Cristóvão de 
Mafamude. 
Este processo é composto pela carta de sentença cível (fl. 52-65) e por uma procuração do 
Cabido (fl. 66-71). 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 52 – 71 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00008 
Título: Auto e sentença sobre a metade do casal do Alho e Quebrada de Vilar, em Vilar do 

Paraíso, contra André Alves. 
Datas de produção: 1583-01-17 / 1583-01-17 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse e sentença relativa ao usufruto da metade do casal do Alho e do casal de 

Quebrada de Vilar, em Vilar do Paraíso, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu André 
Alves. 
Este processo é composto pela carta de sentença cível (fl. 73-96), por uma procuração do 
Cabido (fl. 97) e pelo auto de posse (fl. 98-124). 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 72 – 124 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-20-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00009 
Título: Auto e sentença sobre a terça que é do casal de Campelinho, sito em Canelas da Feira, 

pertencer ao Reverendíssimo Cabido. 
Datas de produção: 1589-04-01 / 1589-04-01 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse e sentença relativa a terça parte do casal de Campelinho, situado em 

Canelas da Feira, que era pertença do Cabido da Sé do Porto. 
Este processo é composto pelo auto de posse (fl. 125-128) e pela carta de sentença cível 
(fl. 129-138). 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 125 - 138 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-20-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00010 
Título: Sentença que o Reverendíssimo Cabido alcançou contra Pedro André sobre a metada de 

uma devesa, pertença do casal do Bispo, em Vilar do Paraíso. 
Datas de produção: 1601-00-00 / 1601-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao usufruto da metade de uma devesa pertencente ao casal 

do Bispo, em Vilar do Paraíso, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Pedro André. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 139 - 150 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00011 
Título: Sentença que alcançou o Reverendíssimo Cabido contra Gonçalo Dias sobre um pardieiro 

em Vila Nova de Gaia. 
Datas de produção: 1607-00-00 / 1607-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao usufruto de um pardieiro, em Vila Nova de Gaia, sendo 

autor o Cabido da Sé do Porto e réu Gonçalo Dias. 
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Este processo é composto por uma carta de sentença civel (fl. 151-154) e por uma 
procuração do Cabido (fl. 155-158). 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 151 - 158 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00012 
Título: Sentença contra Belchior Fernandes sobre umas casas em Vila Nova. 
Datas de produção: 1608-00-00 / 1608-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa a uma casas situadas em Santa Marinha, Vila Nova de 

Gaia, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Belchior Fernandes. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 159 - 162 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00013 
Título: Sentença contra o vigário de Vila Nova de Gaia sobre o campo e quintal pegado à Igreja. 
Datas de produção: 1609-00-00 / 1630-02-17 
Âmbito e conteúdo: Cartas de sentença cível relativas à propriedade de um campo e quintal junto à Igreja de 

Santa Marinha, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o vigário da dita Igreja de Vila 
Nova de Gaia. 
Este processo é composto por duas cartas de sentença cível (fl. 163-176 e 177-188) 
datadas, respetivamente, de 1609 e 1630-02-17. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 163 - 188 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00014 
Título: Sentença que o Reverendíssimo Cabido alcançou contra António Dias e outros sobre a 

água da Quinta de Matosinhos. 
Datas de produção: 1613-01-13 / 1613-01-13 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à utilização da água da Quinta de Matosinhos, em S. Félix 

da Marinha, que era propriedade do Cabido. É autor o dito Cabido da Sé do Porto e réus 
António Dias e outros moradores. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 189 - 192 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00015 
Título: Sentença que alcançou o Reverendíssimo Cabido contra Diogo Alves Leite a respeito das 

medidas que tinha nos casais de S. João de Ver. 
Datas de produção: 1611-00-00 / 1611-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa a uma medidas impostas sobre casais da freguesia de S. 

João de Ver, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Diogo Alves Leite. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, réplica, sentença, apelação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 193 - 206 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00016 
Título: Licença que deu o Reverendíssimo Cabido para ser a Quinta do Bonjardim de natureza de 

prazo fateusim. 
Datas de produção: 1619-00-00 / 1619-00-00 
Âmbito e conteúdo: Licença dada pelo Cabido da Sé do Porto para que na Quinta do Bonjardim fosse edificado 

um imóvel, o qual deveria ser de natureza de prazo fateusim. 
Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 207 - 208 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00017 
Título: Sentença que alcançou o Reverendíssimo Cabido contra Aleixo Francisco e outros de 

Crestuma sobre os dízimos dos munhos da dita freguesia. 
Datas de produção: 1626-00-00 / 1626-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento dos dízimos dos "munhos" (i.e. moinhos) da 

freguesia de Crestuma, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réus Aleixo Francisco e 
outros moradores da dita freguesia. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, sentença, determinação do louvado, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 209 - 214 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00018 
Título: Sentença contra João de Valadares a respeito dos munhos de Febros em Avintes. 
Datas de produção: 1630-10-25 / 1630-10-25 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento dos dízimos dos munhos (moinhos) do rio 

Febros, em Avintes, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu João de Valadares . 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, despacho, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 215 - 223 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 222v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00019 
Título: Sentença contra António Francisco e o vigário de Vila Nova para pagar o domínio do 

campo chamado da Igreja, em Vila Nova de Gaia. 
Datas de produção: 1633-05-04 / 1633-05-04 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao domínio do campo chamado da Igreja, em Vila Nova de 

Gaia, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réus António Francisco e o vigário de Santa 
Marinha 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 224 - 229 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00020 
Título: Autos sobre os munhos de Febros contra João Francisco. 
Datas de produção: 1633-00-00 / 1633-00-00 
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Âmbito e conteúdo: Autos de execução de sentença relativa ao pagamento dos dízimos dos "munhos" (i.e. 
moinhos) do rio Febros, em Avintes, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu João 
Francisco. 
Este processo é composto por dois autos de execução (fl. 230-236 e 237-245), ambos 
datados do ano de 1633. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 230 - 245 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00021 
Título: Sentença contra a Madre Abadessa de S. Bento sobre o casal de Arcozelo. 
Datas de produção: 1635-00-00 / 1635-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível  relativa ao usufruto do casal de Arcozelo, sendo autor o Cabido da 

Sé do Porto e ré a Madre Abadessa do convento de S. Bento da mesma cidade. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, cota, despacho, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 246 - 253 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00022 
Título: Sentença contra Rodrigo Homem Carneiro sobre rendas que devia Diogo Leite do casal de 

Arcozelo, chamado de Mira. 
Datas de produção: 1636-00-00 / 1636-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa às rendas que devia Diogo Leite do casal de Mira, em 

Arcozelo, sendo autor o Cabido do Sé do Porto e réu Rodrigo Homem Carneiro, como 
fiador do dito Diogo Leite. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, contrariedades, despacho, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 254 - 261 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00023 
Título: Sentença contra Manuel de Sousa sobre umas casas sobradadas sitas às barrocas da 

Fervença. 
Datas de produção: 1683-05-22 / 1683-05-22 
Âmbito e conteúdo: Certidão da carta de sentença cível relativa a umas casas sobradadas situadas nas barrocas 

(escarpa) da Fervença, em Santa Marinha, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu 
Manuel de Sousa. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão da carta de sentença (a 
qual inclui, por sua vez, os seguintes elementos do processo judicial: ação, requerimento, 
determinações dos louvados, requerimento, embargos, despacho, contrariedades, 
despacho, auto de vistoria, sentença e custas). 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 262 - 277 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00024 
Título: Sentença contra Miguel Fernandes e outros para pagarem rendas e lutuosas do casal de 

Beire em S. João de Ver. 
Datas de produção: 1639-08-20 / 1639-08-20 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento das rendas e lutuosas do casal de Beira, na 
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freguesia de S, João de Ver, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réus Miguel Fernandes 
e outros moradores da dita freguesia. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, embargo, sentença, despacho e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 278 - 287 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00025 
Título: Sentença que alcançou António Francisco rendeiro da Mitra contra o Abade de Avintes 

por não querer pagar a censoria da Igreja. 
Datas de produção: 1664-07-22 / 1664-07-22 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao não pagamento da censoria da Igreja de Avintes, sendo 

autor António Francisco, rendeiro da Mitra da Sé do Porto, e réu o Abade da dita Igreja. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, contrariedades, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 288 - 297 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00026 
Título: Sentença contra Domingos Gonçalves e outros para renovarem o prazo do casal de Beire 

em S. João de Ver, 
Datas de produção: 1639-08-20 / 1639-08-20 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à renovação do prazo do casal de Beire, na freguesia de S. 

João de Ver, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réus Domingos Gonçalves e outros 
moradores da dita freguesia. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, despacho, termo de confissão, sentença, despacho e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 298 - 306 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00027 
Título: Sentença contra Gonçalo Fernandes para renovar o prazo de Beire em S. João de Ver. 
Datas de produção: 1639-08-20 / 1639-08-20 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à renovação do prazo do casal de Beire, na freguesia de S. 

João de Ver, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Gonçalo Fernandes. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, termo de confissão, sentença, despacho e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 307 - 316 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00028 
Título: Sentença contra Faustino de Oliveira sobre a liquidação de vários dízimos de Ovar. 
Datas de produção: 1681-05-22 / 1688-01-13 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cívil dada por D. Pedro II relativa à liquidação de vários dízimos, sendo 

autor o Cabido da Sé do Porto e réu Faustino de Oliveira, de Ovar. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, sentença (contendo esta a transcrição da ação), custas, petição, 
embargo, despacho, contestação, sentença, agravantes, avaliação, despacho, sentença e 
custas. 
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Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 317 - 334 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00029 
Título: Sentença contra Mateus Veloso de Sequeira pela qual se anulou um prazo que tinha feito 

das casas do vimial na Rua Direita de Vila Nova. 
Datas de produção: 1689-06-15 / 1689-06-15 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à anulação de um prazo que se tinha feito das casas do 

vimial na Rua Direita, em Vila Nova de Gaia, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu 
Mateus Veloso de Sequeira. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, cota, termo de confissão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 335 - 343 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00030 
Título: Sentença contra Joana da Fonseca pela qual se anulou um legado imposto em umas casas 

na Rua Direita de Vila Nova de Gaia que foram vimial. 
Datas de produção: 1690-04-13 / 1690-04-13 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à anulação de um legado imposto em umas casas na Rua 

Direita, em Vila Nova de Gaia, que foram vimial. É autor o Cabido da Sé do Porto e ré 
Joana da Fonseca. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, contrariedades (na qual se encontra citado um prazo), auto de 
vedoria, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 344 - 366 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00031 
Título: Sentença que tiveram os rendeiros de Válega e Ovar sobre a sisa que lhe pediam do preço 

por que traziam as rendas e se julgou que não deviam pagar se não do ganho. 
Datas de produção: 1704-12-16 / 1704-12-16 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. Pedro II relativa ao pagamento da sisa, sendo pedido 

pelos rendeiros de Santa Maria de Válega e Ovar que esta fosse cobrada pelo preço das 
rendas e decisão que se tomou de serem pagas pelo ganho que auferiam. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, requerimento, resposta dos louvados, despacho, embargos, sentença e 
custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 367 - 408 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 405v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00032 
Título: Sentença contra António Fernandes de Oliveira e seus irmãos sobre os munhos de Febros. 
Datas de produção: 1704-00-00 / 1706-02-06 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. Pedro II relativa ao pagamento dos dízimos dos 

"munhos" (i.e. moinhos) do rio Febros, em Avintes, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e 
réus António Fernandes de Oliveira e seus irmãos. 
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Este processo é composto pela carta de sentença (fl. 409-433) e por um requerimento (fl. 
434), datados, respetivamente, de 1704 e 1706-02-06. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 409 - 434 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00033 
Título: Sentença contra Francisco Alves Pereira sobre os votos da Portela de Baixo, em 

Gulpilhares. 
Datas de produção: 1714-12-20 / 1714-12-20 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamentos dos votos de Santiago do casal da Portela 

de Baixo, em Gulpilhares, sendo autor o Cabido do Sé da Porto e réu Francisco Alves 
Pereira. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, ação, despacho, embargos, despacho, contrariedades, sentença, apelação, 
despacho, termo de desistência, artigos de liquidação, despacho, petição, contestação, 
sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 435 - 467 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00034 
Título: Sentença contra Lourenço de Amorim Pereira sobre os votos do casal da Goda na 

freguesia de Mozelos. 
Datas de produção: 1718-06-20 / 1718-06-20 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento dos votos de Santiado do casal da Goda, 

freguesia de Mozelos, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Lourenço de Amorim 
Pereira.  
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, cota, embargos, contrariedades, sentença, termo de desistência, despacho, 
embargos, sentença, despacho e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 468 - 513 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00035 
Título: Sentença de liquidação contra o mesmo Lourenço de Amorim Pereira pelos ditos votos do 

casal da Goda em Mozelos. 
Datas de produção: 1728-10-01 / 1728-10-01 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de liquidação relativa aos votos de Santiago do casal de Goda, na 

freguesia de Mozelos, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Lourenço de Amorim 
Pereira. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, ação, embargos, sentença, apelação, termo de desistência da 
apelação, despacho, embargos, contrariedades aos embargos, sentença, apelação, sentença, 
despacho e custas. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 514 - 566 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00036 
Título: Composição que fez o Reverendíssimo Cabido com a Santa Casa da Misericórdia e D. 

Francisca Xavier a respeito do que cada um tem nos munhos de Febros em Vilar de 
Andorinho. 



168 
 

Datas de produção: 1727-11-05 / 1727-11-05 
Âmbito e conteúdo: Carta de composição que fez o Cabido da Sé do Porto com a Santa Casa da Misericórdia e 

D. Francisca Xavier a respeito do que cada um possuía nos munhos (moinhos) do rio 
Febros, em Vilar de Andorinho. 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 567 - 572 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-20-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0723/00037 
Título: Sentença contra Lourenço Francisco de Avintes a respeito de umas terras, pertença do 

casal da Quinta, da mesma freguesia. 
Datas de produção: 1727-09-27 / 1727-09-27 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao usufruto de umas terras que pertenciam ao casal da 

Quinta, da freguesia de Avintes, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Lourenço 
Francisco, morador da mesma freguesia. 
Este processo é composto pela carta de sentença (fl. 573-591) e por um requerimento (fl. 
591v-592). 

Cota actual: K/14/4/4 - 723, fl. 573 - 592 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-20-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0724 
Título: Sentenças n.º 2 
Datas de produção: 1717-10-17 / 1751-09-17 
Dimensão e suporte: 305 x 205 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 5 documentos (cartas de sentença cível) relativos ao pagamento de 

laudémios, pensões e primícias. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Paranhos e S. Martinho do Campo. 

Cota actual: K/14/4/5 - 724 
Cota original: 2 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0724/00001 
Título: Sentença que alcançou o Reverendíssimo Cabido contra Domingos Gonçalves e outros de 

Paranhos sobre primícias. 
Datas de produção: 1717-10-17 / 1717-10-17 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de liquidação de primícias relativa à freguesia de Paranhos, sendo 

autor o Cabido da Sé do Porto e réus Domingos Gonçalves e outros moradores da 
freguesia. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, vários elementos do processo 
judicial entre os quais se destacam: apelação da sentença, artigos de liquidação, auto e 
termo de lançamento, traslado da sentença da Legacia, embargos, contrariedades, artigos 
de oposição, termo de confissão, sentenças, apelações, suplicação, contestação, liquidação 
de contas e custas. 
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Cota actual: K/14/4/5 - 724, fl. 1 - 100 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0724/00002 
Título: Sentença contra o Senado da Câmara sobre um laudémio que pretendia levar de umas casas 

na Rua dos Carros que hoje são de Basílio de Azevedo. 
Datas de produção: 1719-01-21 / 1719-04-11 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. João V relativa ao laudémio de umas casas na Rua dos 

Carros que eram de Basílio de Azevedo, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o 
Senado da Câmara da mesma cidade. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, artigos de oposição, despacho, contrariedade à oposição, termos de 
contrariedade, autos de habilitação, despacho, sentença do Juiz da 1ª instância, apelação, 
despacho, sentença da Relação e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 724, fl. 101 - 134 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 134v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0724/00003 
Título: Sentença contra Manuel Teixeira de Miranda a respeito do laudémio das casas na Rua das 

Flores. 
Datas de produção: 1741-07-30 / 1741-07-30 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. João V relativa ao laudémio de umas casas na Rua das 

Flores, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réus Manuel Teixeira de Miranda e sua 
mulher. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, ação, libelo, despacho, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 724, fl. 135 - 225 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 224v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0724/00004 
Título: Sentença contra o Abade de Miragaia sobre a pensão que tem em umas casas na Rua de 

Redemoinho para pagar o laudémio ao Reverendíssimo Cabido. 
Datas de produção: 1746-04-19 / 1746-04-19 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de libelo de raiz relativa ao pagamento da pensão de umas casas na 

Rua de Redemoinho e o seu laudémio, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o 
Reverendo Manuel da Cruz, abade de S. Pedro de Miragaia. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, ação, libelo (o qual incluí a transcrição da escritura das 
casas), cota, termo de confissão, sentença e custas.  

Cota actual: K/14/4/5 - 724, fl. 226 - 249 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0724/00005 
Título: Sentença contra Cosme da Silva da freguesia de S. Martinho do Campo a respeito de um 

laudémio que devia. 
Datas de produção: 1751-09-17 / 1751-09-17 
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Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de agravo ordinário dada por D. José relativa ao pagamento de um 
laudémio que o réu devia. É autor o Cabido da Sé do Porto e réu Cosme da Silva e sua 
mulher, da freguesia de S. Martinho do Campo. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, vários elementos do processo 
judicial entre os quais se destacam: petição inicial, despacho, penhora, ação, embargos, 
razão embargante, sentença, petição, embargos, sentença da Relação, termo de agravo, 
réplica, procuração da citação, acórdão, sentença final da Relação e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 724, fl. 250 - 365 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 365 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0725 
Título: Sentenças n.º 3 
Datas de produção: 1752-07-08 / 1764-06-25 
Dimensão e suporte: 305 x 210 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 10 documentos simples/compostos (8 cartas de sentença cível, 1 contrato 

de obrigação e 1 carta de quitação) relativos aos seguintes assuntos: pagamento de pensões, 
laudémios e censorias; aumento da capela-mor da Igreja de S. Cristóvão de Ovar; anulação 
de um libelo; ida dos meios-prebendados ao altar durante a celebração de missas; e direito 
enfitêutico. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Paranhos, Ovar e Santa Marinha. 

Cota actual: K/14/4/5 - 725 
Cota original: 3 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0725/00001 
Título: Sentença que o Reverendíssimo Cabido alcançou contra António dos Santos Barbosa a 

respeito de pensão de quatro galinhas e quatrocentos reis (...). 
Datas de produção: 1762-12-04 / 1762-12-04 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. José relativa ao pagamento de uma pensão e do 

domínio de "quarenta hum" da metade de umas casas situadas na rua da Fonte Aurina, 
sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu António dos Santos Barbosa. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo (contendo este a transcrição dos prazos relativos às propriedades), 
contestação, réplica, despacho, termo de confissão, sentença, custas, termo de pagamento, 
requerimento, agravo e sentença da Relação do Porto. 

Cota actual: K/14/4/5 - 725, fl. 1 - 54 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 45v. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0725/00002 
Título: Sentença de absolvição a favor do Reverendíssimo Cabido contra o Senado da Câmara, em 

que se julgou ficar sem efeito o libelo que contra o mesmo tinha dado no juízo eclesiástico. 
Datas de produção: 1758-12-13 / 1758-12-13 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de absolvição a favor do Cabido da cidade do Porto relativa a um 

libelo que ficará sem efeito, sendo autor o o Senado da Câmara da mesma cidade e réu o 
Cabido. Este libelo está relacionado com a propriedade de uns terrenos baldios. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, ação, libelo, autos de execução, despacho, embargo, despacho de 
embargo, petição de embargo à execução, agravo, acordão, despacho, termos de 
contrariedade, sentença, cotas, despacho, requerimento de audiencia e custas.  

Cota actual: K/14/4/5 - 725, fl. 55 - 75 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0725/00003 
Título: Sentença contra o Senado da Câmara a respeito das terras da Cruz da Regateira freguesia 

de Paranhos, em que se manda conservar ao Reverendíssimo Cabido na posse de cobrar os 
laudémios e rendas (...). 

Datas de produção: 1761-12-19 / 1762-06-30 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível a favor do Cabido da Sé do Porto relativa ao direito que este 

detinha em proceder à cobrança do laudémio e rendas das terras emprazadas ao Tenente 
Coronel Bento Félix da Veiga, situadas na Cruz da Regateira, em Paranhos. O autor é o 
Cabido do Porto e réu o Senado da Câmara da mesma cidade. 
Este documento contém transcritos na sentença vários elementos do processo judicial, 
entre os quais se destacam: ação, libelo (o qual contém a transcrição de um prazo), 
requerimento de audiência, citação, contestação, termos de acusação, execução de expólio, 
sentença, agravos, acórdão, embargo, razões embargantes, acórdão e custas.  

Cota actual: K/14/4/5 - 725, fl. 76-153 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0725/00004 
Título: Contrato que fez o Reverendíssimo Cabido com os moradores da freguesia de Ovar a 

respeito da reforma e acrescento da capela-mor. 
Datas de produção: 1762-08-01 / 1762-08-07 
Âmbito e conteúdo: Contrato de obrigação que o Cabido da Sé do Porto fez com os moradores da freguesia de 

S. Cristovão, de Ovar, relativo à reforma e aumento da capela-mor. 
Este processo é composto por um contrato (fl. 154-164) que contém transcrita a 
procuração dada a Francisco Luís de Oliveira para ser o procurador da Igreja de S. 
Cristovão e os autos de medição da capela mor, datado de 1762-08-07; por uma 
procuração (fl. 165) que institui Manuel da Costa Moreira como procurador do Cabido e 
que data de 1762-08-03; e por uma procuração (fl. 166-169) do Juiz e Eleitos da freguesia 
de S. Cristovão a nomear o seu procurador, datada de 1762-08-01. 

Cota actual: K/14/4/5 - 725, fl. 154-171 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0725/00005 
Título: Quitação que deram os moradores da freguesia de S. Cristovão de Ovar da quantia de 

duzentos e oitenta e dois mil réis, de resto do que se tinha ajustado, a respeito da capela-
mor. 

Datas de produção: 1763-04-20 / 1763-04-20 
Âmbito e conteúdo: Instrumento de paga e quitação dado pelo Cabido da Sé do Porto aos moradores da 
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freguesia de S. Cristovão, de Ovar, relativo ao pagamento da quantia de duzentos e oitenta 
e dois mil réis, respeitantes à capela-mor da igreja da freguesia. 
Este instrumento contém transcrito uma procuração dada pelo Cabido para se fazer 
represenar por José Inácio de Brito. 

Cota actual: K/14/4/5 - 725, fl. 172-177 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0725/00006 
Título: Sentença contra o convento da Serra a respeito da censoria que devia pagar o dito 

convento nos celeiros de S. João de Ver e Guetim, pela igreja de S. Martinho da Anta. 
Datas de produção: 1763-06-22 / 1763-06-22 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de condenação relativa ao pagamento da censoria da igreja de S. 

Martinho da Anta, que deveria ser feito nos celeiros de S. João de Ver e Guetim. É autor a 
Mitra e Cabido da Sé do Porto e réus o prior e religiosos do convento da Serra da freguesia 
de Santa Marinha, Gaia. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, ação, libelo, cota, procuração, termo de confissão, 
petição, despacho, sentença, citação e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 725, fl. 177-189 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0725/00007 
Título: Sentença contra os meios prebendados desta catedral para virem ao altar nas missas e Te 

Deum das festas reais. 
Datas de produção: 1763-11-17 / 1763-11-17 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à ida dos meios prebendados ao altar quando se realizam 

missas e Te Deum das festas reais, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réus os meios 
prebendados da mesma instituição. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, vários elementos do processo 
judicial dos quais se destacam: assento e resolução dada pelo Cabido, petição para 
intimação, despacho, petição, termo e retificação de apelação, embargo, apelação, 
requerimento do Cabido, termos de transação e amigável composição e sentença.  

Cota actual: K/14/4/5 - 725, fl. 190-227 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 227. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0725/00008 
Título: Sentença contra João Correia da Silva para pagar um domínio de uma compra que tinha 

feito da pensão de 5000 réis emposta em umas casas na rua da Lada. 
Datas de produção: 1752-07-08 / 1752-07-12 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. José relativa ao pagamento de um domínio de uma 

pensão de 5 mil réis imposta sobre umas casas da rua da Lada compradas por João Correia 
da Silva, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o dito comprador. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, mandado de penhora, petição, despacho, recusa da 
citação, embargos (contendo a transcrição de um prazo e de uma escritura de venda), 
sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 725, fl. 228-257 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 256v. 



173 
 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
 

  Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0725/00009 
Título: Sentença contra Marta Pinta para pagar o domínio da pensão e direito enfiteutico que 

comprou a Francisco Félix Henriques, imposta nas terras da Cruz da Regateira. 
Datas de produção: 1763-01-28 / 1763-02-23 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de libelo de raiz relativa ao pagamento do domínio de pensão e 

direito enfiteutico de umas terras na Cruz da Regateira, freguesia de Paranhos, compradas 
por Marta Pinta a Francisco Félix Henriques. É autor o Cabido da Sé do Porto e réu Marta 
Pinta. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo (contendo a transcrição de uma certidão de prazo e de uma certidão 
de escritura de compra), cotas, despacho, requerimento de audiência, termo de acusação, 
petição, despacho, sentença, petição, despacho e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 725, fl. 258-300 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0725/00010 
Título: Sentença contra Marta Pinta para pagar as pensões que se deviam das mesmas terras de 

Cruz da Regateira em Paranhos. 
Datas de produção: 1764-06-07 / 1764-06-25 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento das pensões respeitantes às terras da Cruz da 

Regateira que estavam em atraso, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Marta Pinta. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, mandado de penhora, rol dos autos, requerimento, 
penhora, ação, procuração do réu, cota, despacho, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 725, fl. 301-313 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726 
Título: Sentenças n.º 4 
Datas de produção: 1763-04-22 / 1778-02-07 
Dimensão e suporte: 315 x 210 x 70mm; papel; enc. em pergaminho e lombada revestida a pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 21 documentos simples/compostos (16 cartas de sentença cível, 2 cartas 

de subsentença cível, 1 requerimento e 2 registos de embargo) relativos aos seguintes 
assuntos: pagamento de laudémios, pensões, censorias, rendas, lutuosas, foros e votos; 
isenção de pagamento do subsídio militar da décima; celebração de prazos; venda de 
propriedades sem a autorização do senhorio direto, neste caso o Cabido; e cobrança dos 
direitos de portagem e dos direitos das canadas do vinho. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Canelas, Canedo, Cinfães, Eja, Campanhã, Aguiar de Sousa, Santa Marinha e Valongo. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726 
Cota original: 4 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 
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Os processos  relativos aos documentos nº. 1 a 5 não estão numerados corretamente no 
índice do livro. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00001 
Título: Sentença cível do Reverendíssimo Cabido contra José Lopes da freguesia de S. João de 

Canelas pelo laudémio do que comprou a António Carvalho. 
Datas de produção: 1773-12-13 / 1774-04-01 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora dada por D. José relativa a um laudémio comprado a 

António Carvalho, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu José Lopes da freguesia de S. 
João de Canelas. 
Este processo é composto por uma carta de sentença cível (fl. 1-12), na qual estão 
transcritos os seguintes elementos do processo judicial: petição inicial, despacho, mandado 
executivo, auto de penhora, verba da dívida de laudémio, auto e termo de lançamento, 
sentença e custas, e que tem como datas extremas 1773-12-13 a 1773-12-20; e por  
documentos relativos ao ato de pregão (fl. 13-15) que tem como datas extremas 1774-03-
01 a 1774-04-01. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 1 - 15 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 7v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00002 
Título: Sentença cível do Ilustríssimo Cabido contra João Domingues da freguesia de S. João de 

Canelas pelo laudémio que comprou a António Carvalho. 
Datas de produção: 1773-12-22 / 1774-04-02 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora dada por D. José relativa a um laudémio comprado a 

António Carvalho, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu João Domingues da freguesia 
de S. João de Canelas. 
Este processo é composto por uma carta de sentença cível (fl. 16-25), na qual estão 
transcritos os seguintes documentos: petição inicial, despacho, mandado de penhora, rol de 
devedores da freguesia, penhora, auto e termo de lançamento, sentença, e custas,  e que 
tem como datas extremas 1773-12-22 a 1774-01-21; e por  documentos relativos ao ato de 
pregão (fl. 26-34) que tem como datas extremas 1774-03-09 a 1774-04-02. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 16 - 34 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl.24v 

Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00003 
Título: Sentença cível de penhora do autor o Reverendíssimo Cabido contra António José Teixeira 

por umas pensões de casas na rua Chã desta cidade, que ele e sua mulher D. Caetana Maria 
possuíam. 

Datas de produção: 1771-04-23 / 1772-04-02 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora relativa a umas pensões de umas casas situadas na rua 

Chã, Porto, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu António José Teixeira. 
Este processo é composto por uma carta de sentença cível (fl. 47-60) que contém 
transcritos  os seguintes documentos: petição inicial, despacho, mandado executivo, auto 
de penhora, petição, despacho, termo de confissão, sentença e custas, e que data de 1771-
11-19; por uma procuração (fl. 44) do Cabido a nomear os seus procuradores e que data de 
1771-04-23; e por um termo de lançamento (fl. 45-46) que data de 1772-04-02. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 35 - 46 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00004 
Título: Sentença cível a favor do Ilustríssimo Cabido contra o réu António José rendeiro que foi da 

freguesia de Canedo pela censoria da mesma igreja. 
Datas de produção: 1775-02-14 / 1776-08-23 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento da censoria da igreja de Canedo, sendo autor 

o Cabido da Sé do Porto e réu António José, rendeiro da freguesia de Canedo. 
Este processo é composto por uma carta de sentença cível (fl. 47-60) na qual se encontram 
transcritos os seguintes documentos: petição inicial, despacho, mandado executivo, auto de 
penhora, ação, auto e termo de lançamento, sentença e custas, e que tem como datas 
extremas 1775-02-14 a 1775-02-26; por documentos relativos ao ato de pregão (fl. 61-64) 
datados de1775-06-30; por um requerimento de audiência (fl. 67) datado de 1776-01-15; 
por uma procuração do Cabido (fl. 65-66) a nomear o seu procurador e que data de 1776-
02-16; e por uma declaração de pagamento (fl. 69-71) da quantia estipulada na sentença 
que data de 1776-08-23. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 47 - 71 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00005 
Título: Sentença cível do Reverendíssimo Cabido contra João Carvalho da freguesia de S. João 

Baptista de Cinfães, bispado de Lamego, pela renda do Campo da Moreira. 
Datas de produção: 1776-05-04 / 1777-01-28 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. José relativa à renda do Campo da Moreira, sendo 

autor o Cabido da Sé do Porto e réu João Carvalho da freguesia de S. João Baptista de 
Cinfães. 
Este processo é composto por uma carta de sentença cível (fl. 72-80) na qual se encontram 
transcritos os seguintes documentos: petição inicial, despacho, auto de penhora, ação, auto 
e termo de lançamento, sentença e custas, e que tem como datas extremas 1776-05-04 a 
1776-05-06; por duas cartas para diligência cível do Cabido (fl. 81-91 e 92-97), sendo a 
primeira datada de 1776-07-30 e a segunda de 1777-01-26;  por um requerimento de 
audiência (fl. 98-101) datado de 1777-01-28; e por uma notificação aos lavradores do 
Campo da Moreira (fl. 102-103). 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 72 - 103 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 79v e outro no fl. 88 

Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00006 
Título: Sentença do Conselho da Fazenda de 9 de novembro de 1777 por as rendas episcopais e do 

Cabido serem isentas do subsídio militar da décima. 
Datas de produção: 1778-01-14 / 1778-02-07 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à isenção do pagamento do subsídio militar da décima das 

rendas epsicopais e do Cabido, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu a "Fazenda Real 
do subsídio da décima". 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial (na qual se incluí a cópia de documentos comprovativos da 
situação em litígio), despacho, resposta do fiscal da Junta da Décima, despacho, resposta 
do procurador fiscal, despacho do Corregedor da comarca, réplica, despacho, requerimento 
de proposta do suplicante ao apelante, certidão, despacho da Junta da Décima, apelação 
para o Conselho da Fazenda, despacho, resposta do procurado fiscal da décima e sentença 
do tribunal do Conselho da Fazenda. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 104 - 163 
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Idioma e escrita: Por (português), Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl.163v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00007 
Título: Executória que tirou Pedro Pedrocem procurador do Colégio Patriarcal interessado nos 

votos de Baião em que a Mitra e Cabido cobram contra os devedores e outros do rol. 
Datas de produção: 1763-04-22 / 1763-04-22 
Âmbito e conteúdo: Juízo executório de bens e rendas relativo aos votos de Baião cobrados pela Mitra e 

Cabido do Porto contra os devedores e outros, sendo autor Pedro Pedrocem da Silva 
(procurador do Colégio Patriarcal de Lisboa) e réu a Mitra e Cabido da Sé do Porto. 
Este documento contém a transcrição da petição,  do despacho e do alvará régio de D. 
José. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 164 - 169 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00008 
Título: Sentença cominatória que obteve o Ilustríssimo Cabido contra Custódio da Rocha da 

freguesia da Eja para fazer o prazo da Quebrada das Taipas. 
Datas de produção: 1776-01-09 / 1776-01-12 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de ação cominatória dada por D. José relativa à realização de um 

prazo no sítio da Quebrada das Taipas, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu 
Custódio da Rocha, da freguesia de Eja. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, fé da citação, ação, auto e termo de lançamento, 
sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 170 - 178 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 176v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00009 
Título: Sentença de penhora contra Manuel Dias da Rocha e o Reverendo Tomás de Freitas de 

Aguiar pela venda do casal da Torre sito na aldeia de Contumil freguesia de Campanhã, 
como herdeiros de Vicente de Freitas. 

Datas de produção: 1776-05-04 / 1776-05-06 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora dada por D. José dada por D. José relativa à venda do 

casal da Torre, situada em Contumil, Campanhã, que fora de Vicente de Freitas. É autor o 
Cabido da Sé do Porto e réus Manuel Dias da Rocha e o ReverendoTomás de Freitas de 
Aguiar (ambos herdeiros de Vicente de Freitas). 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, mandado de penhora, penhora, citação, ação, auto e 
termo de lançamento, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 179 - 189 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 189 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00010 
Título: Sentença contra Manuel Ferreira Fontes pela renda do 2º quarto do casal da Torre. 
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Datas de produção: 1765-08-01 / 1765-08-01 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora dada por D. José relativa à renda de um quarto no casal 

da Torre, situado em Contumil, Campanhã, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu 
Manuel Ferreira Fontes. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, mandado de penhora, penhora, ação, auto e termo de 
lançamento, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 190 - 197 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00011 
Título: Sentença de libelo e condenação de preceito do réu António Joaquim Pereira de 

Vasconcelos da casa da seara por anular um prazo que possui na freguesia de Eja chamado 
o 1º do casal da Galega. 

Datas de produção: 1777-04-17 / 1777-12-24 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de libelo de raiz e condenação de preceito relativa à anulação de 

um prazo que o réu possuía no sítio denominado  de o 1º do casal da Galega, freguesia de 
Eja, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu António Joaquim Pereira de Vasconcelos. 
Este processo é composto por uma carta de sentença cível (fl. 198-230) na qual se 
encontram transcritos os seguintes documentos: petição inicial, despacho, ação, libelo, 
termo de confissão, sentença e custas, e que data de 1777-04-17; e por uma declaração de 
pagamento (fl. 231) da quantia estipulada na sentença datada de 1777-12-24. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 198 - 231 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00012 
Título: Sentença de ação cominatória a favor do Ilustríssimo Cabido contra António Joaquim 

Pereira de Vasconcelos morgado da seara por dar à apegação o prazo que possuía na Eja 
chamado o 1º quarto do casal da Galega. 

Datas de produção: 1777-04-23 / 1777-12-24 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de ação cominatória relativa à apegação do prazo que o réu possuía 

na freguesia da Eja chamado de o 1º quarto do casal da Galega, sendo autor o Cabido da 
Sé do Porto e réu António Joaquim Pereira de Vasconcelos. 
Este processo é composto por uma carta de sentença cível (fl. 232-239) na qual se 
encontram transcritos os seguintes documentos: petição inicial, despacho, termo de 
confissão, sentença e custas, e que data de 1777-04-23; e por uma declaração de 
pagamento (fl. 240) da quantia estipulada na sentença datada de 1777-12-24. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 232 - 240 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00013 
Título: Subsentença contra Maria Martins e filhos pela renda e lutuosa das casas sobradadas que 

possuem na aldeia da Moeda, Campanhã. 
Datas de produção: 1777-01-31 / 1777-02-04 
Âmbito e conteúdo: Carta de subsentença cível de penhora dada por D. José relativa ao não cumprimento da 

primeira sentença proferida sobre o pagamento da renda e lutuosa de umas casas 
sobredadas na aldeia da Moeda, freguesia de Campanhã. É autor o Cabido da Sé do Porto 
e réus Maria Martins, viúva, e filhos (herdeiros de João Martins). 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: cópia da primeira sentença, nova sentença cível de penhora e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 241 - 248 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 247v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00014 
Título: Sentença de penhora contra Maria Martins viúva e filhos, como herdeira de João Martins, 

pela renda e lutuosa das casas sobradadas que possuem na aldeia da Moeda freguesia de 
Campanhã. 

Datas de produção: 1776-12-02 / 1776-12-11 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora dada por D. José relativa ao pagamento da renda e 

lutuosa de umas casas sobredadas na aldeia da Moeda, freguesia de Campanhã. É autor o 
Cabido da Sé do Porto e réus Maria Martins, viúva, e filhos (herdeiros de João Martins). 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, mandado de penhora, penhora, ação, embargos, 
despacho, termo de contrariedade por negação (do Cabido), sentença, petição de embargo 
na Chancelaria, despacho, embargos, despacho, termo de contrariedade por negação (dos 
réus), sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 249 - 264 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 264 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00015 
Título: Subsentença contra João de Almeida Peixoto pelo foro de umas casas situadas em frente 

da porta principal da Sé do Porto. 
Datas de produção: 1777-05-27 / 1777-06-25 
Âmbito e conteúdo: Carta de subsentença cível dada por D. Maria relativa ao não cumprimento da primeira 

sentença proferida em carta de sentença cível por D. José, sobre o pagamento do foro de 
trezentos réis de umas casas situadas em frente à porta de Sé do Porto, junto à capela de 
Nossa Senhora de Agosto. É autor o Cabido da Sé do Porto e réu João de Almeida 
Peixoto. 
Este processo é composto pela subsenteça (fl. 265-273), na qual estão transcritos os 
seguintes documentos: sentença inicial, acordão, embargos, acordão, petição, despacho, 
acordão e custas, e que data de 1777-06-25; e pela transcrição da sentença cível de 
penhora (fl. 274-282) que D. Maria mandara dar para reforçar a execução da primeira 
sentença de D. José (1777-05-27). 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 265 - 282 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 273v e outro no fl. 281v 

Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00016 
Título: Sentença de penhora contra João de Almeida Peixoto por o foro de 300 réis de umas casas 

sitas de fronte da porta principal da Sé junto à ermida de Nossa Senhora de Agosto. 
Datas de produção: 1776-11-25 / 1776-11-25 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora dada por D. José relativa ao pagamento do foro de 

trezentos réis de umas casas situadas em frente à Sé do Porto e juntas à capela de Nossa 
Senhora de Agosto. É autor o Cabido da Sé do Porto e réu João de Almeida Peixoto. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, mandado de penhora, penhora, ação, embargos, 
despacho, termo de contrariedade, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 283 - 291 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 291v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00017 
Título: Sentença de penhora contra Manuel Ferreira de Santa Ana do lugar de Sarnada, freguesia 

de S. Romão de Aguiar de Sousa pela renda que confessou dever (...). 
Datas de produção: 1775-07-19 / 1775-07-19 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora dada por D. José relativa ao pagamentos da renda que o 

réu confessou dever e aos embargos que colocou por não querer pagar os valores pedidos 
pelo Cabido. É autor o Cabido da Sé do Porto e réu Manuel Ferreira de Santa Ana, 
morador no lugar da Sarnada, freguesia de S: Romão de Aguiar de Sousa. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, mandado executivo, penhora, ação, petição, despacho, 
termo de confissão, cota, embargos, despacho, termo de contrariedade, réplica, tréplica por 
negação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 292 - 305 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 305 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00018 
Título: Certidão de despacho contra Daniel Bull cônsul da Holanda, que obrigou a pagar portagem 

de um trigo que ele queria isentar com o pretexto de ter sido a venda em Valongo (...). 
Datas de produção: 1769-06-26 / 1769-06-26 
Âmbito e conteúdo: Certidão de autos de requerimento relativos ao pagamento de portagem de um trigo que se 

queria isentar por ter sido a sua venda feita em Valongo, sendo autor o administrador da 
Fazenda (como representante do Cabido) e réu Daniel Bull, cônsul da Holanda.  
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão relativa aos autos 
apresentados, contendo esta os seguintes elementos do processo judicial: petição, 
despacho, resposta, réplicas e despachos, certidão (relativa há existência de uns autos de 
apelação na Relação do Porto), sentença da Relação, termo de agravo, petição do agravo, 
acordão da relação e conta dos autos. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 306 - 317 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00019 
Título: Sentença do Juízo da Coroa de Lisboa contra José de Azevedo e outros de Vila Nova de 

Gaia proferida em 16 de Dezembro de 1775 em que os obriga a pagar os direitos das 
canadas dos vinhos que descarregaram em Vila Nova. 

Datas de produção: 1776-01-03 / 1776-01-12 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento dos direitos das canadas do vinho que se 

descarregava em Vila Nova de Gaia, sendo autor a Mitra do Porto e réus José de Azevdo e 
outros. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, petição, despacho, mandado de penhora, penhora, sentença, certidão do 
manifesto de penhora, petição, despacho, embargos, termos de contrariedade, tréplica, 
sentença da 1ª instância, apelação para a Relação, petição, despacho, notificação, sentença 
da Relação do Porto, embargos, sentença sobre embargos, agravos, notificação, acordão, 
sentença da Relação e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 318 - 399 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 399 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00020 
Título: Registo do adminitrador da portagem contra o Convento de Ruibaens que além das bestas 

do convento e seguro, leva outras com encomendas (...). 
Datas de produção: 1774-11-27 / 1774-11-27 
Âmbito e conteúdo: Registo do admintrador da portagem relativo ao pagamento do direito de portagem de uns 

animais do convento de Ruibaens, sendo autor o administrador da portagem e réu o prior 
do convento de Ruibaens. 
Este documento contém a transcrição da petição feita ao Tribunal do Desembargo do Paço, 
da notificação e da certidão, sendo esta constituída pelos seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, provisão, despacho, procuração, e instrumento de justificação 
cível das testemunhas a favor dos oficiais da portagem da cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 400 - 418 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0726/00021 
Título: Registo do administrador da portagem por um escrivão de Valongo deferir o juramento a 

vários compradores de trigo. 
Datas de produção: 1775-04-22 / 1775-04-22 
Âmbito e conteúdo: Registo do admintrador da portagem relativo ao juramento deferido por um escrivão de 

Valongo a vários compradores de trigo, sendo autor o administrador da portagem e réu o 
escrivão. 
Este documento contém a transcrição do rol de pessoas declaradas a quem o escrivão 
deferiu o juramento e o traslado desse mesmo juramento. 

Cota actual: K/14/4/5 - 726, fl. 419 - 438 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727 
Título: Sentenças n.º 5 
Datas de produção: 1678-07-14 / 1768-06-14 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 75mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 21 documentos simples/compostos (15 cartas de sentença cível, 2 cartas 

de subsentença cível, 1 alvará, 1 acórdão, 1 escritura de compra/venda e 1 petição) 
relativos aos seguintes assuntos: pagamento da redízima e cobrança dos direitos de 
portagem, dos direitos das canadas do vinho e dos direitos das colheres e terças do pão. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santa 
Marinha, Perafita e Viana do Castelo. 

Cota actual: K/14/4/5- 727 
Cota original: 5 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 
Os processos  relativos aos documentos nº. 10 e 11 não estão numerados corretamente no 
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índice do livro. 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00001 
Título: Sentença do rendeiro da portagem Manuel Pinto contra o contratador dos estancos do 

sabão por causa do manifesto deste. 
Datas de produção: 1699-02-04 / 1699-02-04 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de agravo dada por D. Pedro II a favor do rendeiro da portagem 

relativa ao seu manifesto contra o contratador dos estancos do sabão. É autor Luís Mendes, 
contratador dos estancos de sabão, e réu Manuel Pinto Pereira, rendeiro da portagem. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial:  peitção inicial. despacho, agravos, resposta do juiz da portagem e sentença. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 1 - 8 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 7 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00002 
Título: Subsentença cível que se lançou do agravo que tinha interposto Manuel Pinto por a 

suplicação dos moradores de Vila Nova de Gaia. 
Datas de produção: 1699-07-31 / 1699-08-05 
Âmbito e conteúdo: Carta de subsentença cível de apelação dada por D. Pedro II a favor do rendeiro da 

portagem relativamente ao agravo que este tinha interposto contra os moradores de Vila 
Nova de Gaia. São autores os moradores de Vila Nova de Gaia e réu Manuel Pinto Pereira, 
rendeiro da portagem. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: sentença do juiz, desembargo, resposta do Desembargador Procurador da Coroa, 
sentença da Coroa, sentença do lançamento dos agravos e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 9 - 20 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 19v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00003 
Título: Subsentença cível que dispensou os embargos de restituição com que os moradores de Vila 

Nova de Gaia vieram contra Manuel Pinto. 
Datas de produção: 1700-03-17 / 1700-03-22 
Âmbito e conteúdo: Carta de subsentença cível de apelação dada por D. Pedro II a favor do rendeiro da 

portagem, dispensando os embargos de restituição dados pelos moradores de Vila Nova de 
Gaia. São autores os moradores de Vila Nova de Gaia e réu Manuel Pinto Pereira, rendeiro 
da portagem. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: sentença, resposta dos embargantes, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 21 - 32 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 32 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00004 
Título: Sentenças do rendeiro da portagem Manuel Pinto contra os moradores de Vila Nova de 

Gaia que incumbiram na ação de força que intentaram contra aquele rendeiro por não 
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pagarem os direitos à portagem. 
Datas de produção: 1699-05-08 / 1701-04-11 
Âmbito e conteúdo: Cartas de sentença cível dadas por D. Pedro II a favor do rendeiro da portagem, 

relativamente a uma ação de força que os moradores de Vila Nova de Gaia intentaram 
contra o dito rendeiro. São autores os moradores de Vila Nova de Gaia e réu Manuel Pinto 
Pereira (rendeiro da portagem). 
Este processo é composto por duas cartas de sentença (fl. 33-65 e 66-79) tendo a primeira, 
como datas extremas 1701-02-25 a 1701-04-11, e a segunda 1699-05-08 a 1699-05-11. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 33 - 79 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 78v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00005 
Título: Sentença a favor do rendeiro da portagem que obrigou Gonçalo da Silva a pagar os direitos 

a esta de umas fazendas despachadas em Viana e entradas nesta cidade. 
Datas de produção: 1713-05-04 / 1713-05-05 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. João V relativa ao pagamento dos direitos de portagem 

de umas fazendas, sendo autor António Pereira Chaves, rendeiro da portagem, e réu 
Gonçalo da Silva. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação (que inclui a sentença de condenação feita anteriormente a Gonçalo da 
Silva), embargos, despacho, termo de contrariedade, sentença do Juiz dos direitos reais do 
Porto, apelação, acórdão da Relação, sentença da Relação, petição, despacho, mandado do 
Desembargo da Coroa, sentença da Relação, embargos, despacho do Juiz sobre os 
embargos, termo de contrariedade e sentença final da Relação. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 80 - 151 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00006 
Título: Sentença a favor do rendeiro da portagem contra o Juiz e Procurardor do Povo, mostrando 

que o Juiz de Fora não pode impedir a cobrança de semelhantes direitos. 
Datas de produção: 1678-07-14 / 1678-07-30 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de agravo relativa à cobrança do direito de portagem, mostrando 

que o Juiz de Fora não pode impedir essa cobrança. É autor Manuel Ramalho, rendeiro da 
portagem, e réu João Vieira, Juiz e Procurador do Povo. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, petição de agravo, juízo da Coroa, despacho do juízo da 
Coroa, resposta do Juiz de Fora, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 152 - 165 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00007 
Título: Sentença do contratador dos direitos de portagem contra o administrador do sabão para 

pagar os direitos à mesma. 
Datas de produção: 1720-02-16 / 1720-02-16 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento dos direitos de portagem do sabão. É autor 

Brás Moreira da Silva, contratador dos direitos reais de portagem pertencentes à Mitra e 
Cabido da Sé do Porto, e réu João da Fonseca, administrador do contrato do sabão. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, termo de juramento e embargo, petição, embargos, 
sentença, termo de apelação, termo de requerimento dos autos de sentença e custas. 
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Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 166 - 179 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00008 
Título: Sentença contra João Nunes de Vila Nova de Gaia, em que o obriga a pagar à portagem os 

direitos de caixas de açúcar que comprou (...). 
Datas de produção: 1743-01-08 / 1743-01-08 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentança cível dada por D. João V relativa ao pagamento dos direitos de portagem 

de umas caixas de açúcar, sendo autor António Freire, rendeiro da portagem, e réu João 
Nunes, mercador. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, despacho, termo de contrariedade, cota, sentença do Juiz dos Direitos 
Reais, apelação, acordão, resposta do Desembargador da Coroa, sentença, embargo, 
acórdão, sentença sobre os embargos, petição e despacho. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 180 - 204 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 204 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00009 
Título: Sentença de libelo de força obtida pela Mitra e Cabido contra a Câmara desta cidade por 

impedirem a posse da cobrança dos direitos de portagem. 
Datas de produção: 1723-06-19 / 1723-07-10 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de libelo de força dada por D. João V relativa ao direito que a 

Mitra e Cabido do Porto tinham de poder cobrar os direitos de portagem. É autor a Mitra e 
Cabido da Sé do Porto e réus os oficiais da Câmara. 
Este processo é composto por dois requerimentos (fl. 205 e 206) de confirmação da 
cobrança dos direitos da portagem pela Mitra e Cabido da Sé do Porto, ambos datados de 
1723-06-24; por uma carta de sentença cível de libelo (fl. 207-218), na qual se encontram 
transcritos os seguintes elementos do processo judicial: ação, libelo, execução oferecida 
pela contestação, despacho, acordão, sentença e custas, e que tem como datas extremas 
1723-06-19 a 1723-06-21; e por uma certidão de liquidação (fl. 219) da quantia estipulada 
na sentença datada de 1723-07-10. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 205 - 219 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00010 
Título: Cópia do alvará lançado em nota para o Cabido receber a redízima do tabaco na alfândega 

de Lisboa. 
Datas de produção: 1759-04-04 / 1759-04-04 
Âmbito e conteúdo: Alvará régio dado por D. José relativo à redízimo do tabaco que o Cabido da Sé do Porto 

deveria receber na Alfândega de Lisboa. 
Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 220 - 226 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00011 
Título: Certidões relativas à redízima do tabaco que mostram os mandados para se pagar. 
Datas de produção: 1725-04-07 / 1729-01-24 
Âmbito e conteúdo: Certidões do Cabido da Sé do Porto relativas ao pagamento da redízima do tabaco. 
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Este processo é composto por três certidões, sendo que a 1ª (fl. 227-230) data de 1725-04-
07, a 2ª (fl. 231-234) data de 1729-01-24 e a 3ª (fl. 235-235) não apresenta data. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 227 - 236 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00012 
Título: Certidão do acordão da Coroa que julgou contra o Comendador de Fontes pertencer ao 

Juiz dos Direitos Reais da Portagem o conhecimento destes direitos, que foi cumprido pelo 
Vigário Geral de Malta, de quem se tinha interposto recurso. 

Datas de produção: 1703-01-26 / 1703-01-26 
Âmbito e conteúdo: Certidão do acórdão da Coroa relativo ao julgamento, a favor da Mitra e Cabido do Porto, 

sobre o conhecimento dos direitos da portagem, sendo autor Frei André Pinto, 
Comendador de Fontes, e réu a Mitra e Cabido da Sé do Porto. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 237 - 243 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00013 
Título: Certidão em que o Juiz da portagem decidiu contra o Comendador de Fontes que se 

cobrassem os direitos dela. 
Datas de produção: 1704-11-21 / 1704-11-21 
Âmbito e conteúdo: Certidão do Juiz da portagem relativa à cobrança do direito de portagem ao Comendador 

de Fontes, sendo autor Frei André Pinto, Comendador de Fontes, e réus os rendeiros da 
portagem. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 244 - 247 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00014 
Título: Sentença contra Manuel Pereira de Berredo que o obrigou a pagar os direitos das canadas 

dos vinhos, não obstante serem da sua lavra. 
Datas de produção: 1711-02-10 / 1711-02-20 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. João V relativa ao pagamento dos direitos das canadas 

do vinho, sendo autor a Mitra e Cabido da Sé do Porto e réu Manuel Pereira de Barredo. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, vários elementos do processo 
judicial, entre os quais se destacam: petição inicial, despacho, autos de razões de dúvidas, 
sentença da Relação, auto de execução, acórdão, apelação, 1º sentença da apelação, 
embargos, resposta do Procurador da Coroa, sentença do Desembargo, embargo à 
sentença, termos de contrariedade, sentença do Juiz dos Direitos Reais, retificação da 
apelação, agravos, acórdão e sentença final da Relação. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 248 - 339 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00015 
Título: Sentença do rendeiro da portagem contra o abade de Perafita. 
Datas de produção: 1697-04-27 / 1697-05-02 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de apelação dada por D. Pedro II, contra o abade de Perafita, 

relativa ao pagamento do direito de portagem, sendo autor o Padre João Mendes da Mota, 
abade de S. Mamede de Perafita, e réu Manuel Pinto Pereira, rendeiro da portagem. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição incial, despacho, razão dos embargos, despacho, sentença do Juiz dos 
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Direitos Reais, apelação, despacho, resposta do Procurador da Coroa, sentença e custas. 
Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 340 - 352 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 352v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00016 
Título: Outra sentença contra o abade de Perafita, que o obrigou a pagar os direitos dos colheres 

do pão de que se queria isentar. 
Datas de produção: 1699-02-13 / 1699-02-28 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível contra o abade de Perafita, relativa ao pagamento do direito das 

colheres do pão, de que se queria isentar, sendo autor o Padre João Mendes da Mota, abade 
de S. Mamede de Perafita, e réu Manuel Pinto Pereira, rendeiro da portagem. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, termo de contrariedade, sentença, despacho, resposta do Procurador 
da Coroa, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 353 - 370 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 370 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00017 
Título: Sentença contra as religiosas de S. Bento de Viana por pagarem o direito das colheres do 

pão. 
Datas de produção: 1768-05-21 / 1768-06-14 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de requerimento contra as religiosas de S. Bento de Viana, relativa 

ao pagamento dos direitos das colheres do pão. São autoras as religiosas de S. Bento de 
Viana, através do seu Procurador Luís Carlos de Magalhães Bastos, e réu a Mitra e Cabido 
da Sé do Porto. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, réplica, despacho, embargos, 1ª sentença, 2ª sentença, 3ª 
sentença, 4ª sentença (estas 4 sentenças são compostas por vários documentos relativos ao 
procedimento judicial habitual, incluindo embargos, apelações e termos de contrariedade), 
despacho, cota, resposta, despacho, auto e termo de lançamento, despacho, razão dos 
embargos, termo de confissão, sentença final e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 371 - 438 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00018 
Título: Sentença contra António Saraiva na causa dos direitos das colheres do pão. 
Datas de produção: 1713-11-07 / 1713-11-09 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento dos direitos das colheres do pão, sendo autor 

António Freire, rendeiro da portagem, e réu António Saraiva. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, petição, despacho, sentença 1ª das colheres, termos de contrariedade, 
sentença do Juiz dos Direitos Reais, apelação, despacho, sentença da Relação, agravos, 
acórdão e sentença da Relação, embargos à sentença da Relação, acórdão da Relação, 
petição e despacho da sentença. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 439 - 496 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00019 
Título: Registo do Juiz e Procurador do Povo para o rendeiro da portagem não levar direitos aos 

rendeiros das terças do pão que vem vender a esta cidade. 
Datas de produção: 1693-06-23 / 1694-12-15 
Âmbito e conteúdo: Registo da petição feita pelo Juiz e Procurador do Povo a Manuel Pinto Pereira, rendeiro 

da portagem, para que não cobrasse os direitos das terças do pão aos rendeiros que o 
vinham vender ao Porto. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da petição. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 497 - 505 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00020 
Título: Sentença do rendeiro da portagem contra Manuel de Aguiar pelo direito do pão das terças 

que vem vender a esta cidade. 
Datas de produção: 1700-03-18 / 1700-03-22 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de apelação dada por D. Pedro II relativa ao pagamento das terças 

do pão que o réu vem vender à cidade do Porto, sendo autor Manuel Pinto Pereira, 
rendeiro da portagem, e réu Manuel de Aguiar. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: embargos, sentença do Juiz dos Direitos Reais, sentença da Relação e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 506 - 516 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 516 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0727/00021 
Título: Sentença do rendeiro da portagem contra Manuel Domingues Couto por causa do direito 

das colhesres. 
Datas de produção: 1697-08-09 / 1697-08-09 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de condenação relativa ao pagamento do direito das colheres, 

sendo autor Manuel Pinto Pereira, rendeiro da portagem, e réu Manuel Domingues Couto. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 727, fl. 517 - 522 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728 
Título: Sentenças n.º 6 
Datas de produção: 1571-09-22 / 1786-11-26 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 60mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 45 documentos simples/compostos (1 testemunho, 9 cartas de sentença 

cível, 3 requerimentos, 1 carta de subsentença cível, 1 representação, 3 registos de 
embargo, 1 parecer, 1 acórdão, 2 cartas régias, 1 citação, 1 petição, 1 proposta, 1 razão, 1 
alvará, 1 doação, 1 carta de confirmação, 3 dossiês de documentos variados, 1 regimento, 1 
consulta, 9 declarações, 1 auto de justificação e 1 escritura de compra/venda) relativos aos 
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seguintes assuntos: pagamento dos direitos de portagem e redízima; cobrança dos direitos 
das colheres e da terça do pão, dos direitos das canadas do vinho e dos direitos do açúcar e 
do tabaco; autorização para não serem levadas as escrituras na cobrança dos laudémios; 
compra e venda de propriedades e sal; privilégio de vizinho e direito de consulado; 
doações régias feitas à cidade; juros e marcos de prata; entre outros. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Campanhã, Santa Marinha e Caminha. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728 
Cota original: 6 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 
Os processos  relativos aos documentos nº. 11 e 18 não estão numerados corretamente no 
índice do livro. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00001 
Título: Sentença para os judeus pagarem portagem sem embargo do privilégio de vizinhos, salvo 

mostrando cartas de El-Rei que os haja por vizinhos. 
Datas de produção: 1778-07-11 / 1778-07-11 
Âmbito e conteúdo: Certidão relativa a uma carta testemunhável dada por D. João I, em 8 de agosto de 1414, 

sobre os judeus terem de pagar o direito de portagem, independentemente de mostrarem as 
cartas de privilégio de vizinho dadas pelo Rei. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 1 - 5 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-18-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00002 
Título: Sentença do rendeiro da portagem sobre o direito das colheres do pão da terça contra 

Ventura de Figueiredo. 
Datas de produção: 1699-11-17 / 1699-11-17 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. Pedro II relativa ao pagamento do direito da terça das 

colheres do pão, sendo autor Manuel Pinto Pereira, rendeiro da portagem, e réu Ventura de 
Figueiredo. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, contestação, sentença do Juiz, desembargo, resposta do Procurador da 
Coroa, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 6 - 20 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00003 
Título: Sentença do rendeiro da portagem contra Manuel Domingues Couto sobre os direitos do 

pão. 
Datas de produção: 1695-03-18 / 1695-03-22 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento dos direitos que recaiam sobre o pão, sendo 

autor Manuel Pinto Pereira, rendeiro da portagem, e réu Manuel Domingues Couto. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, despacho, sentença e custas, terminando com uma declaração de 
pagamento da quantia estipulada na sentença. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 21 - 30 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00004 
Título: Sentença do Juízo dos Feitos da Coroa e Fazenda da Casa da Suplicação que desagravou o 

Procurador da Mitra e Cabido num despacho em que o Juiz da alfândega de Aveiro o 
obrigara a dar fiança por se lhe entregar a redízima. 

Datas de produção: 1644-02-27 / 1644-04-16 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. João V relativa a um pedido de fiança da alfândega de 

Aveiro para se entregar a redízima, sendo autor António Ferreira, procurador da Mitra e 
Cabido da Sé do Porto, e réu o Juiz da alfândega de Aveiro. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, resposta e sentença. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 31 - 38 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00005 
Título: Sentença de penhora contra Simão Balancarte por direito de portagem. 
Datas de produção: 1670-06-06 / 1670-07-23 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora relativa ao pagamento do direito de portagem, sendo 

autor a Mitra e Cabido da Sé do Porto e réu Simão Balancarte. 
Este processo é composto por declarações iniciais da Mitra e Cabido da Sé do Porto (fl. 
39-40); pela carta de sentença cível (fl. 41-46), na qual está transcrita a petição, a sentença 
e as custas, e que tem como datas extremas 1670-06-06 a 1670-06-07; por um 
requerimento (fl. 47) datado de 1670-07-22; e por um auto de penhora (fl. 48-50) datado 
de 1670-07-23. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 39 - 50 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00006 
Título: Requerimento do Procurador do Colégio Patriarcal com o alvará que lhe concedeu o 

privilégio de se não levar escritura das vendas e contratos de que se lhe devem 
laudémios... 

Datas de produção: 1775-09-14 / 1775-09-14 
Âmbito e conteúdo: Requerimento feito por José Maria e Sousa, procurador das rendas do Colégio Patriarcal, 

relativo a uma intimação feita aos tabeliães e escrivães para que observassem os bens da 
Mitra e Cabido e os benefícios que pagavam ao Colégio Patriarcal. 
Este documento contém a transcrição do despacho, do adverbum, do alvará régio de D. 
João V e de declarações de intimação aos tabeliães e escrivães. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 51 - 68 
Idioma e escrita: Por (português), Lat (latim) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00007 
Título: Subsentença de penhora pela venda do casal de Vila Meã em Campanhã contra Domingos 

José Nogueira e seus herdeiros D. Antónia Micaela de Sousa Abreu e Lima e filhos. 
Datas de produção: 1778-03-28 / 1778-04-10 
Âmbito e conteúdo: Carta de subsentença cível de penhora dada por D. Maria relativa à venda do casal de Vila 

Meã, em Campanhã, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réus os herdeiros de 
Domingos José Nogueira, D. Antónia Micaela de Sousa Abreu de Lima e seus filhos. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: sentença, embargos, despacho, termo de contrariedade, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 69 - 78 
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Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 77v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00008 
Título: Sentença contra os herdeiros de Domingos José Nogueira, um dos quais é o Dr. António 

José de Brito, que embargou por entregar as galinhas em parte certa e não andar em casas 
dos Reverendos Cónegos, lhe foram despresados. 

Datas de produção: 1777-08-27 / 1777-09-19 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. Maria relativa aos embargos feitos à forma de 

pagamento da parte relativa à renda em géneros animais (galinhas) do casal da Vila Meã, 
em Campanhã, que fora de Domingos José Nogueira. É autor o Cabido da Sé do Porto e 
réus os herdeiros de Domingos José Nogueira. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, mandado, auto de penhora, citação, ação (composta por 
embargos, despacho e termo de contrariedade), réplica por negação, despacho, termo de 
confissão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 79 - 96 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 95v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00009 
Título: Representação feita a El-Rei em que se ponderam as doações régias e bulas confirmatórias 

dos direitos da Igreja do Porto (...). 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Representação das doações régias e bulas que confirmam os direitos da Igreja do Porto 

para que se continuem a pagar os direitos do pão, independentemente da lei de 4 de 
fevereiro de 1773. Este documento era dirigido ao Conselho da Fazenda para consulta. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 97 - 106 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00010 
Título: Memória para a Mesa da Administração da Companhia das Vinhas a fim de dever pagar os 

direitos destes na conformidade do Foral. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Registo para a memória da Mesa da Administração da Companhia Geral da Agricultura 

das Vinhas do Alto Douro com o objetivo de lembrar o pagamento dos direitos indicados 
pelo Foral da cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 107 - 108 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00011 
Título: Parecer de advogados a respeito de um hamburguês casado nesta cidade que queria ser 

reputado vizinho para não pagar os direitos de portagem. 
Datas de produção: 1777-05-14 / 1777-05-15 
Âmbito e conteúdo: Pareceres de advogados relativos a um pedido de João Gabe, hamburguês, casado na 

cidade do Porto, para ser considerado vizinho e usufruir dos privilégios dessa condição, 
nomeadamente, não pagar o direito de portagem.  
Este processo é composto por dois pareceres (fl. 109 e 110-111), sendo o primeiro datado 
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de 1777-05-14 e o segundo de 1777-05-15. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 109 - 111 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00012 
Título: Cópia de um acórdão a respeito do privilégio de vizinhança. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Acórdão relativo aos privilégios do direito de vizinho na cidade do Porto. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 112 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00013 
Título: Cópia da carta régia por que a Igreja ficando na posse de cobrar os direitos dos vizinhos 

pelo modo que a Junta da Companhia os tem pago (...). 
Datas de produção: 1778-03-07 / 1778-03-07 
Âmbito e conteúdo: Carta régia de D. Maria relativa à cobrança, por parte da Igreja do Porto, do direito de 

vizinho imposto à Junta da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, o 
qual direito só fora pago entre 1758 e 1772. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 113 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-3-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00014 
Título: Carta régia que declarou estranho o procedimento de penhora feita no dinheiro da 

Companhia das Vinhas, mandando a levantar, e advertir ao juiz, e prender a oficiais que 
fossem achados em excessos. 

Datas de produção: 1778-05-07 / 1778-05-07 
Âmbito e conteúdo: Carta régia dada por D. Maria relativa ao procedimento de penhora feito sobre os dinheiros 

da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, advertindo o juiz e os 
oficiais que fossem achados a cometer excessos. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 114 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-3-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00015 
Título: Certidão do modo com que se fez uma citação à Junta da Companhia a respeito de José 

Inácio da Cunha, mandando que se fizesse ao Provedor e Deputados e não ao Fiscal. 
Datas de produção: 1778-03-20 / 1778-03-20 
Âmbito e conteúdo: Certidão relativa a uma citação, pedida por José Inácio da Cunha, para que fossem 

chamados ao processo judicial o Provedor e Deputados da Junta da Companhia Geral da 
Agricultura das Vinhas do Alto Douro. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão, a qual contém transcritos, 
por sua vez, os seguintes elementos do processo judicial: petição, despacho, réplica, 
despacho, resposta, acordão, publicação, petição, embargos e conclusão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 117 - 126 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00016 
Título: Votos de advogados sobre os direitos dos vinhos que devem pagar a portagem. 
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Datas de produção: 1747-04-27 / 1747-05-10 
Âmbito e conteúdo: Documento relativo aos votos de advogados sobre os direitos de portagem que os vinhos 

deveriam pagar, 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 127 - 140 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00017 
Título: Petição para se fazer embargo nas mercadorias de um galego que não tinha pago os 

direitos da cortiça, e com efeito pagou. 
Datas de produção: 1606-04-01 / 1606-04-01 
Âmbito e conteúdo: Petição relativa ao embargo das mercadorias de um comerciante galego, por este não ter 

pago os direitos de portagem da cortiça à Igreja do Porto. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 141 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-3-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00018 
Título: Cópia de um registo no Conselho da Fazenda que fizeram a arremetação do consulado. 
Datas de produção: 1681-06-06 / 1681-06-06 
Âmbito e conteúdo: Registo feito no Conselho da Fazenda relativo a um arrendamento e arrematação do direito 

de consulado, com a duração de três anos, feito a André de Barros e António Pereira. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 142 - 147 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-3-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00019 
Título: Proposta a resposta dos direitos de arrendar o direito de consulado. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Proposta de resposta relativa ao arrendamento e arrematação do direito de consulado. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 148 - 151 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00020 
Título: Registo do Cabido ao Conselho da Fazenda por se despachar pela alfândega desta cidade 

as fazendas de um navio que por aqui veio e que o Juiz da alfândega tinha dúvidas, e 
ordem que veio pelo dito despacho. 

Datas de produção: 1670-09-27 / 1670-09-27 
Âmbito e conteúdo: Registo do Cabido da Sé do Porto ao Conselho da Fazenda relativo às fazendas vindas 

num navio de Pernanbuco que estavam na alfândega do Porto e sobre as quais deveria ser 
paga a redízima à Mitra e Cabido do Porto, 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 152 - 155 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00021 
Título: Cópia das razões sobre direitos de portagem de que se queriam isentar os moradores do 

concelho de Gaia a pequena, que dizem ser do cabeçudo para cima. 
Datas de produção: 1628-08-25 / 1628-08-25 
Âmbito e conteúdo: Razões relativas ao direito de portagem apresentadas pelos moradores de Vila Nova de 
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Gaia como justificação para a isenção desse pagamento. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 156 - 158 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-4-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00022 
Título: Alvará para o Bispo e Cabido poder usar de todos os privilégios, liberdades, mercês e 

doações que pelos reis se lhe tem concedido por espaço de dois anos (...). 
Datas de produção: 1786-11-26 / 1786-11-26 
Âmbito e conteúdo: Alvará relativo à utilização, por parte do Bispo e Cabido da Sé do Porto, de todos os 

privilégios, liberdades, mercês e doações feitas pelos reis a essa Igreja. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 159 - 161 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-4-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00023 
Título: Traslado da doação que fez à Igreja do Porto a Senhora Rainha D. Teresa. 
Datas de produção: 1593-00-00 / 1593-00-00 
Âmbito e conteúdo: Doação feita pela Rainha D. Teresa à Igreja do Porto. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 162 - 164 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00024 
Título: Traslado dos autos que se processaram sobre se havia de dar ao Bispo e Cabido o treslado 

das doações e provisões sobre a redízima. 
Datas de produção: 1571-09-22 / 1572-01-29 
Âmbito e conteúdo: Autos relativos à eventual entrega, ao Bispo e Cabido da Sé do Porto, do treslado das 

doações e provisões da redízima. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 165 - 181 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-4-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00025 
Título: Traslado de uns papéis pertencentes à arrecadação da redízima por navios que descarregam 

em Viana. 
Datas de produção: 1630-08-13 / 1630-08-13 
Âmbito e conteúdo: Papéis relativos à arrecadação da redízima, a qual deveria ser paga por uns navios que 

descarregavam em Viana. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 182 - 190 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-4-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00026 
Título: Traslado do regimento sobre os salários dos oficiais da Fazenda em Lisboa. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Regimento relativo aos salários dos oficiais do Conselho da Fazenda em Lisboa. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 191 - 192 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00027 
Título: Requerimento ao Juiz da alfândega de Caminha sobre a redízima de navios que lá 

entraram, vindo fretados para esta cidade. 
Datas de produção: 1676-07-07 / 1676-07-07 
Âmbito e conteúdo: Requerimento feito ao Juiz da alfândega de Caminha relativo ao pagamento da redízima de 

uns navios que aí haviam entrado. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 193 - 194 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-4-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00028 
Título: Cópia da consulta que fez o Conselho da Fazenda sobre o requerimento do Bispo e Cabido 

para se lhes pagar a redízima do açúcar. 
Datas de produção: 1724-06-26 / 1724-06-26 
Âmbito e conteúdo: Consulta que o Conselho da Fazenda fez relativa ao requerimento feito pelo Bispo e 

Cabido da Sé do Porto para que lhe fosse paga a redízima respeitante ao açúcar. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 195 - 198 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-4-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00029 
Título: Perguntas e respostas sobre o melhor meio de se pagar a redízima do açúcar. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Conjunto de perguntas e respostas relativas ao pagamento da redízima do açúcar. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 199 - 200 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00030 
Título: Cópia da sentença dada contra a Mitra e Cabido a favor dos comerciantes para não 

pagarem a redízima do açúcar, ficando o direito utilizado para se haver da Fazenda Real. 
Datas de produção: 1730-04-27 / 1730-04-27 
Âmbito e conteúdo: Sentença dada contra a Mitra e Cabido da Sé do Porto a favor dos comerciantes da cidade 

relativamente ao pagamento da redízima do açúcar, ficando esse direito sob a tutela da 
Fazenda Real. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 201 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-4-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00031 
Título: Várias perguntas e respostas sobre os direitos do açúcar. 
Datas de produção: 1726-04-22 / 1734-05-21 
Âmbito e conteúdo: Conjunto de perguntas e respostas relativas aos direitos que recaíam sobre o açúcar. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 202 - 217 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-4-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00032 
Título: Papel de Manuel Mendes em que diz se não deve a redízima dos porcos secos por saída. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 



194 
 

Âmbito e conteúdo: Declaração de Manuel Mendes em que diz não dever o pagamento da redízima sobre os 
porcos secos que saíram da cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 218 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00033 
Título: Papel que dá a entender o contrário do que consta do outro supra mencionado relativo ao 

pagamento da redízima de uns porcos secos que saíram da cidade. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Declaração do Cabido da Sé do Porto que contraria o mencionado no papel de Manuel 

Mendes que diz não dever a redízima dos porcos secos que saíram da cidade do Porto. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 219 - 220 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00034 
Título: Minuta sobre a portagem dos bois que se compram fora da cidade por mercantes que não 

são avençais. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Minuta relativa ao pagamento da portagem dos bois que se compram a mercadores que 

não são avençais, fora da cidade do Porto. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 221v - 224 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00035 
Título: Certidões do dinheiro da redízima do tabaco pago à Mitra. 
Datas de produção: 1741-04-17 / 1741-04-17 
Âmbito e conteúdo: Conjunto de certidões relativas ao dinheiro da redízima do tabaco pago à Mitra da Sé do 

Porto. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 225 - 227 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-4-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00036 
Título: Certidão da antiguidade dos juros que se pagam na alfândega à Mitra e Cabido. 
Datas de produção: 1662-10-25 / 1662-10-25 
Âmbito e conteúdo: Certidão relativa à antiguidade dos juros que se pagam na alfândega à Mitra e Cabido da 

Sé do Porto, 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 228 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-4-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00037 
Título: Requerimento e mandado para se pagar à Mitra e Cabido o que se lhe deve na alfândega 

no ano de 1619. 
Datas de produção: 1662-01-27 / 1662-01-27 
Âmbito e conteúdo: Requerimento e mandado de pagamento à Mitra e Cabido da Sé do Porto relativo a tudo o 

que se lhe deve na alfândega no ano de 1619. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 229 - 231 
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Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-4-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00038 
Título: Sobre o dinheiro que se paga em alfândega à Mitra e Cabido. 
Datas de produção: 1596-08-30 / 1596-08-30 
Âmbito e conteúdo: Declaração relativa ao valor que se paga na alfândega à Mitra e Cabido da Sé do Porto. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 232 - 239 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-21-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00039 
Título: Cópia dos marcos de prata e do último padrão que se conseguiu. 
Datas de produção: 1671-01-02 / 1764-02-20 
Âmbito e conteúdo: Cópia dos marcos de prata e último padrão que o Bispo e Cabido da Sé do Porto conseguiu 

obter, 
Este processo é composto pela cópia de duas certidões relativas ao padrão (fl. 240-264 e 
271-282), sendo que a 1ª data de 1722-07-23 e a 2ª de 1764-02-20, e por um traslado do 
padrão dos marcos mais importantes (fl. 265-270), datado de 1671-01-26. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 240 - 282 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00040 
Título: Certidão de cobrança de direitos das canadas que pagou à Companhia Geral das Vinhas do 

Alto Douro. 
Datas de produção: 1766-12-06 / 1766-12-06 
Âmbito e conteúdo: Certidão relativa à cobrança dos direitos das canadas pagas à Companhia Geral da 

Agricultura das Vinhas do Alto Douro. 
Este documento contém a transcrição da petição, do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 283 - 290 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00041 
Título: Sentença sobre o Cônsul da Nação Inglesa para pagar os direitos da portagem. 
Datas de produção: 1713-05-12 / 1713-05-12 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de agravo ordinário dada por D. João V relativa ao pagamento do 

direito de portagem, sendo autor a Mitra e Cabido da Sé do Porto e réu o Cônsul Inglês. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, libelo, despacho, termo de contrariedade, sentença do Juiz, sentença da 
Relação, agravos, acórdão, sentença da Relação, embargos, resposta do Procurador da 
Coroa, subsentença da Relação, petição e despacho. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 291 - 331 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00042 
Título: Sentença contra Daniel Bull homem de negócios da Nação Hamburguesa e Cônsul da 

Holanda que o julgou obrigado a pagar os direitos de portagem. 
Datas de produção: 1777-04-02 / 1777-04-09 
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Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento dos direitos de portagem, sendo autor José 
Maria e Sousa, adminitrador do direitos reais da portagem, e réu Daniel Bull, cônsul da 
Holanda. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, resposta do administrador, réplica, despacho, embargos, 
sentença do Juízo Inferior, termo de apelação, petição, despacho, acusação da citação, 
despacho, sentença da Relação e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 332 - 353 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 352v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00043 
Título: Autos do rendeiro da portagem contra Manuel Freire sobre os direitos das colheres. 
Datas de produção: 1699-07-04 / 1699-07-16 
Âmbito e conteúdo: Autos do rendeiro da portagem, Manuel Pinto Pereira, contra Manuel Freire relativos ao 

pagamento dos direitos das colheres. 
Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 354 - 361 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-4-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00044 
Título: Sentença do Conselho da Fazenda que manda pagar a portagem de todas as fazendas que 

levam e trazem os castelhanos. 
Datas de produção: 1673-12-05 / 1673-01-08 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. Afonso VI relativamente ao mandado do Conselho da 

Fazenda para que se pague o direito de portagem de todas as fazendas que os castelhanos 
levam e trazem para o Porto. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, petição, despacho, certidão, despacho, cota e sentença. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 362 - 377 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 376v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0728/00045 
Título: Traslado do contrato sobre o sal de Santa Maria. 
Datas de produção: 1676-05-02 / 1676-05-02 
Âmbito e conteúdo: Contrato relativo ao sal de Santa Maria. 

Este documento contém a transcrição do despacho e do traslado do contrato celebrado em 
1448-02-24. 

Cota actual: K/14/4/5 - 728, fl. 378 - 393 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0729 
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Título: Sentenças n.º 7 
Datas de produção: 1624-01-19 / 1699-12-24 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 60mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 12 documentos simples/compostos (1 auto de apresentação, 1 carta de 

confirmação, 1 razão, 1 proposta, 1 contrato de obrigação, 2 sentenças cíveis, 1 mandado 
de adjudicação e 4 cartas de sentença cível) relativos aos seguintes assuntos: apresentação 
da Igreja de Lobão e de Santa Maria de Válega; confirmação de um clérigo de prima-
tonsura; obrigação de realização de obras em propriedades da Igreja de Santa Maria de 
Válega e  pagamento dos ornamentos da dita Igreja; e cobrança de dízimos e primícias. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: Lobão e Santa Maria 
de Válega. 

Cota actual: K/14/4/5 - 729 
Cota original: 7 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em estado regular. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 
No índice do livro, onde se encontra a referência ao 3º processo, dever-se-á ter em atenção 
a página, esta corresponde ao fólio 60. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0729/00001 
Título: Certidão do escrivão da Câmara Eclesiástica dos documentos que se lhe entregaram, que o 

Reverendo Cabido apresentou à Igreja do Lobão (...). 
Datas de produção: 1634-04-20 / 1634-04-20 
Âmbito e conteúdo: Certidão e documentos apresentada pelo Cabido da Sé do Porto ao licenciado Diogo 

Aranha da Rocha, representante da Igreja do Lobão e suas anexas, relativa ao não 
pagamento das custas da sentença que teve o dito Cabido em confirmação do seu padroado 
sobre a Igreja do Lobão e igrejas  anexas. 
Este documento contém a transcrição da petição inicial, dos documentos avulsos e da 
certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 729, fl. 1 - 58 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 55v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0729/00002 
Título: Certidão do escrivão da Câmara Eclesiástica que mostra ter sido confirmado na Igreja de 

Válega um clérigo de prima-tonsura e outro tal na Igreja de S. João de Canelas. 
Datas de produção: 1630-01-18 / 1630-01-18 
Âmbito e conteúdo: Certidão relativa à confirmação de um clérigo de prima-tonsura na Igreja de Válega e na 

Igreja de S. João de Canelas. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 729, fl. 59 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0729/00003 
Título: Traslado das razões que se fizeram na causa da renúncia da Igreja de Válega, a favor do 

Licenciado João de Almeida Pinto, e embargos de obrigação com que lhe veio o Cabido, 
sentença que proferiu. 

Datas de produção: 1661-05-02 / 1661-05-02 
Âmbito e conteúdo: Traslado das razões e embargos dados pelo Cabido e sentença proferida sobre a renúncia 
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da Igreja de Válega a favor do Licenciado João de Almeida Pinto. 
Cota actual: K/14/4/5 - 729, fl. 60 - 93 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-20-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0729/00004 
Título: Certidão de proposta para compromisso sobre a apresentação da Igreja de Válega que se 

resolvia fosse posta a presente vez em concurso (...). 
Datas de produção: 1624-01-19 / 1624-01-19 
Âmbito e conteúdo: Certidão relativa à escolha de alguém que possa prover à Igreja de Válega, colocando-se a 

presente em concurso. Contudo, não poderia ser conferido qualquer direito na sua posse ou 
propriedade. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 729, fl. 94 - 99 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0729/00005 
Título: Escritura de obrigação da obra das casas da residência, celeiro e adega da Igreja de Válega. 
Datas de produção: 1682-07-16 / 1684-04-25 
Âmbito e conteúdo: Escritura de obrigação para fazer obras nas casas de residência, no celeiro e na adega da 

Igreja de Válega. 
Cota actual: K/14/4/5 - 729, fl. 100 - 109 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-5-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0729/00006 
Título: Sentença do Cabido contra o Reverendo João da Fonseca de Pinho vigário de Válega por 

causa do celeiro, em que este deveria dar bem feitorias que pedia. 
Datas de produção: 1699-12-12 / 1699-12-24 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. Pedro II relativa ao cumprimento das melhorias que se 

solicitou serem feitas no celeiro da Igreja de Válega, sendo autor o Cabido da Sé do Porto 
e réu João da Fonseca de Pinho, vigário da Igreja de Válega. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, ação e sentença. 

Cota actual: K/14/4/5 - 729, fl. 110 - 125 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0729/00007 
Título: Sentença contra o mesmo Reverendo João da Fonseca de Pinho sobre as chaves do dito 

celeiro da Igreja de Válega. 
Datas de produção: 1696-06-08 / 1696-06-15 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. Pedro II relativa às chaves do celeiro da Igreja de 

Válega, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu João da Fonseca de Pinho, vigário da 
Igreja de Válega. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, libelo, termos de contrariedade, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 729, fl. 126 - 139 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 136v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0729/00008 
Título: Sentença contra o Abade de Válega para pagar a quarta parte dos ornamentos da Igreja. 
Datas de produção: 1634-11-16 / 1634-11-16 
Âmbito e conteúdo: Sentença cível relativa ao pagamento da quarta parte dos ornamentos da Igreja de Válega, 

sendo autor a Mitra e Cabido da Sé do Porto e réu o Abade da Igreja de Válega. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 729, fl. 140 - 149 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0729/00009 
Título: Cópia de um mandado de "manutenendo" a favor do Cabido sobre os dízimos da Igreja de 

Válega. 
Datas de produção: 1634-05-22 / 1634-05-22 
Âmbito e conteúdo: Mandado de "manutenendo" a favor do Cabido da Sé do Porto, relativo ao pagamento dos 

dízimos da Igreja de Válega. 
Cota actual: K/14/4/5 - 729, fl. 150 - 163 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 12-5-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0729/00010 
Título: Sentença sobre os dízimos das arrotas da freguesia de Válega a favor do Cabido. 
Datas de produção: 1636-01-02 / 1636-01-02 
Âmbito e conteúdo: Sentença cível relativa ao pagamento dos dízimos das terras arroteadas da freguesia de 

Válega, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o Abade da Igreja de Válega. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 729, fl. 164 - 183 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0729/00011 
Título: Sentença para o Cabido ser conservado na posse dos dízimos e primícias da freguesia de 

Válega na forma do mandado de manutenendo (...). 
Datas de produção: 1640-12-22 / 1641-05-16 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à posse dos dízimos e das primícias da freguesia de 

Válega, por parte do Cabido, de acordo com o estipulado no mandado de manutenendo. É 
autor o Cabido da Sé do Porto e réu o abade da Igreja de Válega. 
Este documento contém transcritos na sentença cível os seguintes elementos do processo 
judicial: despacho, traslado do verbo adverbum, oposição, despacho do Cabido à oposição, 
1º sentença, embargos (no qual se encontra transcrito o mandado de manutenendo), 
concórdia e seus termos, sentença, apelação do Cabido, 2º e 3º sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 729, fl. 184 - 223 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 220v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0729/00012 
Título: Outras sentenças sobre a posse dos dízimos da freguesia de Válega. 
Datas de produção: 1639-04-08 / 1647-09-05 
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Âmbito e conteúdo: Cartas de sentença cível relativas aos dízimos das terras arroteadas da freguesia de Válega, 
sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o Abade da Igreja de Válega. 
Este processo é composto por três cartas de sentença, sendo que a 1º sentença (fl. 224-289) 
data de 1647-09-05; a 2º sentença (fl. 290-365) tem como datas extremas 1646-06-23 a 
1646-08-23; e a 3º sentença (fl. 366- 405) tem como datas extremas 1639-04-08 a 1639-
08-23. 

Cota actual: K/14/4/5 - 729, fl. 224 - 405 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 285v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0730 
Título: Sentenças n.º 8 
Datas de produção: 1752-05-12 / 1769-05-13 
Dimensão e suporte: 310 x 210 x 30mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 6 documentos simples/compostos (2 cartas de sentença cível, 1 auto de 

posse, 1 escritura de compra/venda e 2 contratos de subemprazamento) relativos aos 
seguintes assuntos: medidas impostas sobre casais; pagamento de sisa; e subemprazamento 
de propriedades. 
Estes processos encontram-se relacionados com a freguesia de Aveleda, na Maia. 

Cota actual: K/14/4/5 - 730 
Cota original: 8 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-20-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0730/00001 
Título: Sentença que alcançou o Reverendíssimo Cabido contra Gaspar Pacheco e sua mulher pela 

qual optou umas medidas impostas em um casal sito na freguesia de Aveleda que o mesmo 
tinha comprado. 

Datas de produção: 1752-05-12 / 1752-05-18 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. José relativa à compra do direito enfiteutico de um 

casal na freguesia de Aveleda, ao qual estavam agregadas umas medidas e lutuosas antigas, 
pelo que estas deveriam ter sido atualizadas junto do senhorio por direito, neste caso o 
Cabido da Sé do Porto. É autor o dito Cabido e réu Gaspar Pacheco de Melo e sua mulher. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, ação, requerimento, termo, razão embargante, despacho, 
documentos comprovativos do embargo, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 730, fl. 1 - 25 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 23 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0730/00002 
Título: Auto de posse das medidas do casal de Aveleda que o Cabido tomou. 
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Datas de produção: 1752-05-18 / 1752-05-18 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse das medidas e lutuosas antigas de um casal situado na freguesia de Aveleda 

que o Cabido da Sé do Porto tomou para si. 
Cota actual: K/14/4/5 - 730, fl. 26 - 27 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0730/00003 
Título: Certidão da sisa que o Cabido pagou relativa ao casal de Aveleda. 
Datas de produção: 1752-12-10 / 1752-12-10 
Âmbito e conteúdo: Certidão relativa à sisa que o Cabido da Sé do Porto pagou sobre um casal situado na 

freguesia de Aveleda. 
Cota actual: K/14/4/5 - 730, fl. 28 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-20-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0730/00004 
Título: Prazo que fez o Reverendo Abade António Carneiro Barbosa a Manuel Tomé. 
Datas de produção: 1740-07-08 / 1740-07-08 
Âmbito e conteúdo: Contrato de subemprazamento em três vidas de um casal na freguesia de Aveleda, feito 

pelo Abade António Carneiro Barbosa a Manuel Tomé. 
Cota actual: K/14/4/5 - 730, fl. 29 - 40 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-20-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0730/00005 
Título: Prazo que fez o Reverendo Abade António Carneiro Barbosa a João Gonçalves Bacalhau. 
Datas de produção: 1740-08-05 / 1740-08-05 
Âmbito e conteúdo: Contrato de subemprazamento em tres vidas de um casal na freguesia de Aveleda, feito 

pelo Abade António Carneiro Barbosa a João Gonçalves Bacalhau. 
Cota actual: K/14/4/5 - 730, fl. 41 - 53 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-20-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0730/00006 
Título: As sentenças da Relação do Porto e Suplicação e tensões desta na causa de força que sobre 

o prazo do casal da Aveleda acima referido obteve o Cabido contra o Bacharel Francisco 
Barbosa Carneiro. 

Datas de produção: 1766-12-29 / 1769-05-13 
Âmbito e conteúdo: Cartas de sentença cível dadas por D. José, relativas as sentenças proferidas pelo Tribunal 

da Relação do Porto e pela Casa da Suplicação de Lisboa a favor do Cabido da Sé do Porto 
sobre um emprazamento de um casal na freguesia de Aveleda. É autor o bacharel Francisco 
Barbosa Carneiro e réu o Cabido da dita cidade. 
Este processo é composto por uma certidão com o teor dos acórdãos (fl. 54-53) data de 
1769-02-21; pela 1º sentença (fl. 64-93) que tem como datas extremas 1769-02-14 a 1769-
05-13; pela 2º sentença (fl. 95-205) que tem como datas extremas 1767-10-19 a 1767-11-
23; e pela 3º sentença (fl. 206-228) que data de 1766-12-29. 

Cota actual: K/14/4/5 - 730, fl. 54 - 228 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo nos fls. 93v, 204 e 228 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0731 
Título: Sentenças n.º 9 
Datas de produção: 1753-04-01 / 1756-07-14 
Dimensão e suporte: 310 x 210 x 30mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 3 documentos simples/compostos (1 carta de sentença cível, 1 auto de 

posse e 1 carta de arrematação) relativos aos seguintes assuntos: medidas impostas sobre 
uma propriedade e auto de posse da mesma e arrematação de um casal. 
Estes processos encontram-se relacionados com a freguesia de Olival. 

Cota actual: K/14/4/5 - 731 
Cota original: 9 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0731/00001 
Título: Sentença que o Reverendíssimo Cabido alcançou contra José de Freitas e Silva para lhe 

largar pela opção as medidas que o dito tinha rematado (...). 
Datas de produção: 1756-02-23 / 1756-02-23 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. José a favor do Cabido da Sé do Porto relativa à 

arrematação de umas medidas de um meio casal sito no lugar do Carvalho, freguesia de 
Olival, o qual se encontrava subemprazado, sendo senhorio direto do mesmo o Cabido da 
dita cidade. É apelante José de Freitas e Silva e apelado o Cabido da Sé do Porto. 
Este documento contém transcritos na sentença cível os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, embargos, medição, termos de contrariedade, réplica, 
tréplica, despacho, sentença do Juiz, apelação, sentença da Relação e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 731, fl. 1 - 40 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 40v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0731/00002 
Título: Auto de posse que tomou do meio casal de Carvalho o Reverendíssimo Cabido. 
Datas de produção: 1756-07-05 / 1756-07-14 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Cabido da Sé do Porto tomou relativo ao direito enfiteutico da metade 

do casal de Carvalho, em Olival. 
Este processo é composto pelo auto de posse (fl. 41-42) que data de 1756-07-14; e pela 
procuração do Cabido (fl. 43-45) datada de 1756-07-05. 

Cota actual: K/14/4/5 - 731, fl. 41 - 45 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0731/00003 
Título: Carta de arrematação que tinha feito o Dr. José de Freitas. 
Datas de produção: 1753-04-01 / 1753-04-27 
Âmbito e conteúdo: Carta de arrematação cível feita a José de Freitas relativa a um meio casal com suas 

pertenças sito no lugar de Carvalho, Olival, cuja rematação tinha sido feita devido à morte 
do seu enfiteuta (prazo em 3 vidas). 
Este documento contém a transcrição da carta de arrematação (que por sua vez contém 
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transcritos alguns elementos do processo judicial, nomeadamente: petição inicial, 
despacho, auto de juramento, certidão de testamento do enfiteuta, aprovação, provimento, 
sentença, libelo, termos de contrariedade, réplica, tréplica, sentença do Juiz de Fora, 
sentença da Relação do Porto, sentença da Casa da Suplicação, escritura, auto de 
arrematação e certidão de sisa) datada de 1753-04-27 e do auto de posse datado de 1753-
04-01. 

Cota actual: K/14/4/5 - 731, fl. 46 - 219 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732 
Título: Sentenças n.º 10 
Datas de produção: 1733-06-04 / 1747-12-24 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 25mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 16 documentos simples/compostos (1 carta de sentença cível, 1 carta de 

quitação, 1 auto de posse e 13 escrituras de compra/venda) relativos aos seguintes 
assuntos: celebração de um prazo relativo a um casal cujo direto senhorio era o Cabido e 
medidas impostas sobre ele e compra e venda de propriedades. 
Estes processos encontram-se relacionados com a freguesia de Oliveira do Douro. 

Cota actual: K/14/4/5 - 732 
Cota original: 10 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00001 
Título: Sentença que o Reverendíssimo Cabido alcançou contra António da Silva e outros da 

freguesia de Oliveira do Douro como possuidores do casal do Paço. 
Datas de produção: 1745-11-18 / 1745-12-26 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. João V relativa ao emprazamento do casal do Paço sito 

na freguesia de Oliveira do Douro, Gaia, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réus 
António Silva e outros moradores da dita freguesia. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, despacho, auto de habilitação, despacho, contrariedades nos 
articulados, prazo da propriedade, auto de vedoria, sentença do Juiz, apelação, sentença da 
Relação e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 1 - 47 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 47 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00002 
Título: Quitação que António da Silva e outros moradores de Oliveira do Douro deram de preço 

porque tinham comprado as medidas declaras na sentença anterior relativa ao casal do 
Paço. 

Datas de produção: 1747-10-20 / 1747-12-24 
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Âmbito e conteúdo: Carta de quitação relativo aos preços pelos quais António da Silva e outros moradores 
tinham comprado as medidas declaradas na sentença alcançada pelo Cabido da Sé do Porto 
sobre o casal do Paço da freguesia de Oliveira do Douro. 
Este processo é composto pelo instrumento de quitação (fl. 48-52) datado de 1747-12-24 e 
por uma procuração do Cabido (fl. 53) datada de 1747-10-20. 

Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 48 - 53 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00003 
Título: Auto de posse que tomou o Reverendíssimo Cabido das mesmas medidas do casal do 

Paço. 
Datas de produção: 1747-04-27 / 1747-04-27 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Cabido da Sé do Porto tomou relativo ao direito enfiteutico e suas 

regalias do casal do Paço sito na freguesia de Oliveira do Douro. 
Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 54 - 57 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00004 
Título: Compra que fez Manuel dos Santos a Francisco Diogo de Sousa Cirne. 
Datas de produção: 1733-06-04 / 1733-11-26 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez Manuel dos Santos a Franscisco Diogo de Sousa Cirne de 

umas medidas do casal do Paço situado na freguesia de Oliveira do Douro. 
Este documento contém a transcrição do contrato de venda (1733-06-04) e do auto de 
posse (1733-11-26). 

Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 58 - 64 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00005 
Título: Compra que fez Catarina, solteira, a Francisco Diogo de Sousa Cirne. 
Datas de produção: 1733-06-08 / 1733-06-08 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez Catarina, solteira, filha de Francisco Gonçalves, a Franscisco 

Diogo de Sousa Cirne de umas medidas do casal do Paço situado na freguesia de Oliveira 
do Douro. 

Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 65 - 70 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00006 
Título: Compra que fez Francisco António de Oliveira a Francisco Diogo de Sousa Cirne. 
Datas de produção: 1733-06-09 / 1733-06-09 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez Francisco António de Oliveira a Franscisco Diogo de Sousa 

Cirne de umas medidas do casal do Paço situado na freguesia de Oliveira do Douro. 
Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 71 - 76 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 
  
 
 
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00007 
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Título: Compra que fez António Francisco a Francisco Diogo de Sousa Cirne. 
Datas de produção: 1733-06-10 / 1733-06-10 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez António Francisco a Franscisco Diogo de Sousa Cirne de 

umas medidas do casal do Paço situado na freguesia de Oliveira do Douro. 
Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 77 - 82 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00008 
Título: Compra que fez Manuel António a Francisco Diogo de Sousa Cirne. 
Datas de produção: 1733-06-10 / 1733-06-10 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez Manuel António a Franscisco Diogo de Sousa Cirne de umas 

medidas do casal do Paço situado na freguesia de Oliveira do Douro. 
Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 83 - 88 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00009 
Título: Compra que fez Manuel Alves a Francisco Diogo de Sousa Cirne. 
Datas de produção: 1733-06-11 / 1733-06-11 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez  Manuel Alves a Franscisco Diogo de Sousa Cirne de umas 

medidas do casal do Paço situado na freguesia de Oliveira do Douro. 
Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 89 - 94 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00010 
Título: Compra que fez António Ribeiro dos Santos ao mesmo Francisco Diogo de Sousa Cirne. 
Datas de produção: 1733-06-11 / 1733-06-11 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez António Ribeiro dos Santos a Franscisco Diogo de Sousa 

Cirne de umas medidas do casal do Paço situado na freguesia de Oliveira do Douro. 
Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 95 - 100 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00011 
Título: Compra que fez António da Silva a Francisco Diogo de Sousa Cirne. 
Datas de produção: 1733-06-11 / 1733-06-11 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez António da Silva a Franscisco Diogo de Sousa Cirne de umas 

medidas do casal do Paço situado na freguesia de Oliveira do Douro. 
Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 101 - 106 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00012 
Título: Compra que fez Manuel dos Santos a Francisco Diogo de Sousa Cirne. 
Datas de produção: 1733-06-12 / 1733-06-12 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez Manuel dos Santos a Franscisco Diogo de Sousa Cirne de 

umas medidas do casal do Paço situado na freguesia de Oliveira do Douro. 
Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 107 - 112 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00013 
Título: Compra que fez José António a Francisco Diogo de Sousa Cirne. 
Datas de produção: 1733-06-12 / 1733-06-12 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez José António a Franscisco Diogo de Sousa Cirne de umas 

medidas do casal do Paço situado na freguesia de Oliveira do Douro. 
Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 113 - 117 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00014 
Título: Compra que fez Isabel da Costa a Francisco Diogo de Sousa Cirne. 
Datas de produção: 1733-06-13 / 1733-06-13 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez Isabel da Costa a Franscisco Diogo de Sousa Cirne de umas 

medidas do casal do Paço situado na freguesia de Oliveira do Douro. 
Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 118 - 123 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00015 
Título: Compra que fez Domingos da Silva a Francisco Diogo de Sousa Cirne. 
Datas de produção: 1733-06-15 / 1733-06-15 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez Domingos da Silva a Franscisco Diogo de Sousa Cirne de 

umas medidas do casal do Paço situado na freguesia de Oliveira do Douro. 
Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 124 - 129 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0732/00016 
Título: Compra que fez Lourenço Gonçalves a Francisco Diogo de Sousa Cirne. 
Datas de produção: 1733-06-15 / 1733-06-15 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez Lourenço Gonçalves a Franscisco Diogo de Sousa Cirne de 

umas medidas do casal do Paço situado na freguesia de Oliveira do Douro. 
Cota actual: K/14/4/5 - 732, fl. 130 - 135 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-6-2012 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733 
Título: Sentenças n.º 11 
Datas de produção: 1552-12-20 / 1711-01-24 
Dimensão e suporte: 305 x 210 x 25mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 18 documentos simples/compostos  (3 contratos de emprazamento, 1 

escritura de permuta, 1 tombo, 1 petição, 2 procurações, 1 renúncia, 4 autos de posse, 1 
auto de justificação, 1 sentença cível, 1 doação, 1 carta de arrematação e 1 escritura de 
compra/venda) relativos aos seguintes assuntos: emprazamento e posse de propriedades; 
casais oferecidos pela Companhia de Jesus ao Cabido do Porto e pedido de realização de 
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escambo dessas propriedades; e pagamento de censos e primícias. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Outeiro e Vila Meã. 

Cota actual: K/14/4/5 - 733 
Cota original: 11 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00001 
Título: Primeiro contrato feito com os Reverendos Padres da Companhia de Jesus em que 

largaram o casal do Outeiro sito em a freguesia de S. Tiago da Capela. 
Datas de produção: 1573-01-26 / 1573-01-26 
Âmbito e conteúdo: Contrato de emprazamento feito entre os Padres da Companhia de Jesus e o Cabido da Sé 

do Porto relativo ao casal do Outeiro, situado na freguesia de S. Tiago da Capela de 
Oliveira, concelho de Aguiar de Sousa. 

Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 1 - 10 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00002 
Título: Segundo contrato em que os mesmos Padres da Companhia de Jesus largaram ao 

Reverendíssimo Cabido desta Santa Sé outro casal do Outeiro sito na mesma freguesia de 
S. Tiago da Capela. 

Datas de produção: 1573-01-26 / 1573-01-26 
Âmbito e conteúdo: Contrato de emprazamento feito entre os Padres da Companhia de Jesus e o Cabido da Sé 

do Porto relativo a outro casal do Outeiro, situado na mesma freguesia de S. Tiago da 
Capela de Oliveira, concelho de Aguiar de Sousa. 

Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 11 - 20 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00003 
Título: Terceiro contrato em que os mesmos Padres da Companhia de Jesus largaram ao 

Reverendíssimo Cabido desta Santa Sé o casal de Vila Meã sito na freguesia de S. Tiago 
da Capela. 

Datas de produção: 1573-01-26 / 1573-01-26 
Âmbito e conteúdo: Contrato de emprazamento feito entre os Padres da Companhia de Jesus e o Cabido da Sé 

do Porto relativo ao casal de Vila Meã, situado na mesma freguesia de S. Tiago da Capela 
de Oliveira, concelho de Aguiar de Sousa. 

Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 21 - 30 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00004 
Título: Traslado do tombo dos ditos casais que os ditos Padres da Companhia de Jesus deram ao 

Cabido da Sé do Porto. 
Datas de produção: 1573-03-07 / 1573-03-07 
Âmbito e conteúdo: Tombo relativo aos casais do Outeiro e Vila Meã que os Padres da Companhia de Jesus 

deram ao Cabido da Sé do Porto. 
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Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 31 - 40 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00005 
Título: Petição feita ao Reverendíssimo Cabido para se fazer os escambos dos casais do Outeiro e 

Vila Meã. 
Datas de produção: 1572-08-20 / 1572-08-20 
Âmbito e conteúdo: Petição feita pelos Padres da Companhia de Jesus ao Cabido da Sé do Porto para que se 

fizesssem os escambos dos casais do Outeiro e Vila Meã da freguesia de S. Tiago da 
Capela de Oliveira. 

Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 41 - 42 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00006 
Título: Procuração do Colégio da Companhia de Jesus de Coimbra sobre os escambos que o 

Cabido fez. 
Datas de produção: 1572-11-18 / 1572-11-18 
Âmbito e conteúdo: Procuração do Colégio da Companhia de Jesus de Coimbra sobre os escambos que o 

Cabido da Sé do Porto fez, relativamente aos casais do Outeiro e Vila Meã. 
Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 43 - 44 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00007 
Título: Procurações dos Padres da Companhia de Jesus desta cidade do Porto. 
Datas de produção: 1573-01-20 / 1573-01-22 
Âmbito e conteúdo: Procurações dos Padres da Companhia de Jesus do Porto para que se fizessem os contratos 

de emprazamento dos casais do Outeiro e Vila Meã, situados na freguesia de S. Tiago da 
Capela de Oliveira, concelho de Aguiar de Sousa. 
Este processo é composto pela 1ª procuração (fl. 45-46) relativa ao casal do Outeiro e 
datada de 1573-01-20; pela 2ª procuração (fl. 47-48) relativa ao outro casal do Outeiro e 
datada de 1573-01-22; e pela 3ª procuração (fl. 49-50) relativa ao casal de Vila Meã e 
datada de 1573-01-22. 

Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 45 - 50 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 45v, 47v e 49v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00008 
Título: Uma renunciação e trespasso do direitos dos ditos casais do Outeiro e Vila Meã a favor do 

Reverendíssimo Cabido para se lhe dar a posse deles. 
Datas de produção: 1573-01-27 / 1573-01-27 
Âmbito e conteúdo: Declaração de renúncia e trespasse do direito dos casais do Outeiro e Vila Meã a favor do 

Cabido da Sé do Porto para que lhes fosse conferida a posse dessas propriedades. 
Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 51 - 54 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00009 
Título: Auto de posse do casal de Vila Meã que tomou o Reverendíssimo Cabido. 
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Datas de produção: 1573-02-23 / 1573-02-23 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Cabido da Sé do Porto tomou relativo ao casal de Vila Meã situado na 

freguesia de S. Tiago da Capela de Oliveira, concelho de Aguiar de Sousa.  
Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 55 - 58 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00010 
Título: Auto de posse do casal do Outeiro que tomou o Cabido da Sé do Porto. 
Datas de produção: 1573-02-23 / 1573-02-23 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Cabido da Sé do Porto tomou relativo ao casal do Outeiro situado na 

freguesia de S. Tiago da Capela de Oliveira, concelho de Aguiar de Sousa.  
Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 59 - 63 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00011 
Título: Auto de posse do outro casal chamado do Outeiro que tomou o Cabido da Sé do Porto. 
Datas de produção: 1573-02-23 / 1573-02-23 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Cabido da Sé do Porto tomou relativo a outro casal do Outeiro situado 

na freguesia de S. Tiago da Capela de Oliveira, concelho de Aguiar de Sousa.  
Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 64v - 70 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00012 
Título: Auto de justificação de primícias e sentença sobre estes contratos feitos entre os Padres da 

Companhia de Jesus e o Cabido da Sé do Porto. 
Datas de produção: 1573-03-11 / 1574-09-22 
Âmbito e conteúdo: Auto de justificação das primícias e de sentença relativa aos contratos de emprazamentos 

dos casais do Outeiro e Vila Meã que se estabeleceram entre os Padres da Companhia de 
Jesus e o Cabido da Sé do Porto. 

Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 71 - 105 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00013 
Título: Quatro cópias de posses que o Reverendíssimo Cabido lavrou de todos estes casais sem 

serem trasladadas judicialmente. 
Datas de produção: 1573-04-23 / 1573-04-23 
Âmbito e conteúdo: Instrumentos de posse e um instrumento de renunciação e trespasse que o Cabido da Sé do 

Porto fez relativamente aos casais do Outeiro e Vila Meã, sendo todos eles datados de 23-
04-1573. 
Este processo é composto por dois instrumentos de posse dos casais no Outeiro (fl. 106-
107 e 107v-108), por um instrumento de renúncia e trespasse relativo ao Mosteiro de Paço 
de Sousa (fl. 109-110); e por um intrumento de posse do casal de Vila Meã (fl. 110v-111). 

Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 106 - 115 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00014 
Título: Sentença sobre estes contratos relativos aos casais do Outeiro e Vila Meã. 
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Datas de produção: 1573-03-11 / 1573-03-11 
Âmbito e conteúdo: Sentença relativa aos contatos de emprazamento feitos entre os Padres da Companhia de 

Jesus e o Cabido da Sé do Porto sobre os casais do Outeiro e Vila Meã, situados na 
freguesia de S. Tigao da Capela de Oliveira, concelho de Aguiar de Sousa. 

Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 116 - 127 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 125v 

Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00015 
Título: Contrato feito entre o Reverendíssimo Cabido desta Santa Sé com os padres da Companhia 

em que entenderam umas casas no Barredo por outras que o Reverendíssimo Cabido tinha 
na rua das Aldas. 

Datas de produção: 1572-10-14 / 1572-10-14 
Âmbito e conteúdo: Contrato de troca e escambo feito entre o Cabido da Sé do Porto e os Padres da 

Companhia de jesus sobre umas casas que os Padres tinham na rua do Barredo e outras 
que o Cabido tinha na rua das Aldas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 128 - 137 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

  

Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00016 
Título: Doação feita ao Colégio da Companhia das casas do Barredo que largaram ao 

Reverendíssimo Cabido. 
Datas de produção: 1560-11-28 / 1560-11-28 
Âmbito e conteúdo: Doação feita por Joana Serrão aos Padres da Companhia de Jesus de umas casas na Rua do 

Barredo, e que estes deram ao Cabido da Sé do Porto. 
Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 138 - 143 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00017 
Título: Carta de arrematação que fez das casas do Barredo Joana Serrão. 
Datas de produção: 1552-12-20 / 1552-12-20 
Âmbito e conteúdo: Carta de arrematação dada por D. Sebastião relativa à arrematação que Joana Serrão fez de 

umas casas na rua do Barredo. 
Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 144 - 155 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0733/00018 
Título: Contrato que fizeram os Padres da Companhia com o Reverendíssimo Cabido desta Santa 

Sé em que lhe largou o censo da censoria que tinha em umas casas (...). 
Datas de produção: 1711-01-24 / 1711-01-24 
Âmbito e conteúdo: Escritura de contrato e permutação do censo de umas casas que os Padres da Companhia 

de Jesus deram ao Cabido da Sé do Porto, que eram de Luís da Fonseca e se situavam na 
zona da Ferreria de baixo, na cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/4/5 - 733, fl. 156 - 163 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-10-2012 12:00:00 AM 
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     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734 
Título: Sentenças n.º 12 
Datas de produção: 1423-07-03 / 1533-12-10 
Dimensão e suporte: 315 x 215 x 20mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 18 documentos (1 alvará, 1 escritura de composição, 1 carta de quitação, 

1 escritura de compra/venda, 3 cartas régias, 2 Breves, 8 cartas de sentença cível e 1 
declaração) relativos ao pagamento dos votos de Santiago. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto e 
comarca da Feira. 

Cota actual: K/14/4/5 - 734 
Cota original: 12 
Idioma e escrita: Por (português); Es (espanhol); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00001 
Título: Alvará de El-Rei D. Henrique de Castela que traz inserido o testamento do Rei Ramiro 

sobre os votos. 
Datas de produção: 1425-12-07 / 1425-12-07 
Âmbito e conteúdo: Alvará do rei D. Henrique de Castela no qual está inserto o testamento do rei Ramiro, onde 

se apresenta a origem dos votos de Santiago. 
Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 1 - 10 
Idioma e escrita: Por (português); Es (espanhol) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado no fl.1 deste livro que o original se encontra no livro n.º 16 dos Originais a fl. 
17. 

Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00002 
Título: Traslado da composição entre o Bispo e Cabido de Santiago com o Bispo e Cabido desta 

Sé do Porto sobre os votos. 
Datas de produção: 1425-03-02 / 1425-03-02 
Âmbito e conteúdo: Carta de composição sobre os votos de Santiago celebrada entre o Bispo e Cabido de 

Santiago de Compostela e o Bispo e Cabido da Sé do Porto, estando incorporada uma 
confirmação dada pelo Papa Honório sobre a dita composição. 

Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 11 - 15 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado no fl.11 deste livro que o original se encontra no livro n.º 16 dos Originais a fl. 
33. 

Existência e localização de 
cópias: 

É indicado no fl.11 deste livro que existe uma cópia no Censual a fl. 99 e um traslado 
autêntico a fl. 116. 

Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00003 
Título: Traslado da quitação que o Bispo e Cabido de Santiago deu ao Bispo e Cabido da Sé do 

Porto sobre certa quantia de votos e composição para o futuro. 
Datas de produção: 1425-05-28 / 1425-05-28 
Âmbito e conteúdo: Carta de quitação que o Bispo e Cabido de Santiago de Compostela deu ao Bispo e Cabido 
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da Sé do Porto sobre a quantia de votos que se lhe devia e quanto seria pago por ano, no 
futuro. 

Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 16 - 21 
Idioma e escrita: Por (português); Es (espanhol) 
Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00004 
Título: Traslado da paga que o Bispo e Cabido de Santiago deu ao Bispo e Cabido da Sé do Porto 

pelos votos dos anos de 1450, 1451 e 1452. 
Datas de produção: 1453-12-29 / 1453-12-29 
Âmbito e conteúdo: Instrumento de pagamento que o Bispo e Cabido de Santiago de Compostela deu ao Bispo 

e Cabido da Sé do Porto relativamento ao votos dos anos de 1450, 1451 e 1452, sobre os 
quais deveriam ser pagos 90 florins ao Bispo e Cabido de Santiago. 

Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 21v - 23 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00005 
Título: Carta do Infante para se pagar à Sé de Braga os votos pelos que estão na posse, e se não 

proceder por censuras contra outros que estão na posse de isenção. 
Datas de produção: 1423-07-03 / 1423-07-03 
Âmbito e conteúdo: Carta do Infante D. Duarte que ordena que se pague à Sé de Braga os votos pelos quais ela 

tem posse, mas sem proceder por censura contra os que estão isentos desse pagamento. 
Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 24 - 27 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00006 
Título: Carta de El-Rei D. João I para se pagar à Igreja do Porto os seus votos assim como tinha 

determinado o Infante seu filho na carta supra para a Igreja de Braga. 
Datas de produção: 1426-08-02 / 1426-08-02 
Âmbito e conteúdo: Carta de D. João I que ordena que se pague à Igreja do Porto os votos pelos quais ela tem 

posse, mas sem proceder por censura contra os que estão isentos desse pagamento, à 
semelhança do que o Infante D. Duarte ordenou para a Sé de Braga (ver documento 
anterior, nº.5). 

Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 27v - 30 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00007 
Título: Breve do Papa Martinho V pedindo a instâncias do Bispo e Cabido do Porto para o Bispo 

de Ourense conhecer da cobrança dos votos e obrigar com censuras. 
Datas de produção: 1425-00-00 / 1425-00-00 
Âmbito e conteúdo: Breve do Papa Martinho V em que pede a instâncias do Bispo e Cabido do Porto que 

apresentem ao Bispo de Ourense a cobrança dos votos e as censuras impostas. 
Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 31 - 33 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado no fl.31 deste livro que o original se encontra no livro n.º 16 dos Originais a fl. 
25. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00008 
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Título: Carta de El-Rei D. João I para os votos se pagarem como se pagavam até aquele tempo. 
Datas de produção: 1426-03-11 / 1426-03-11 
Âmbito e conteúdo: Carta de D. João I que ordena que os votos sejam pagos como sempre foram até aquele 

tempo e que assim se mantenha. 
Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 34 - 35 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00009 
Título: Carta do mesmo rei D. João I para os votos se pagarem pelas medidas que se pagavam no 

ano de 1432. 
Datas de produção: 1432-04-26 / 1432-06-17 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de D. João I relativa ao pagamento dos votos em que sentencia que 

estes devem ser pagos pelas medidas que se pagavam no ano de 1432, sendo autor o Bispo 
e Cabido do Porto e réus os lavradores das terras obrigadas a pagar os votos. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, contrariedades, sentença, embargos, acórdão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 36 - 41 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00010 
Título: Breve do Papa Eugénio IV que confirma a carta por sentença de El-Rei D. João I retro 

referida. 
Datas de produção: 1440-05-00 / 1440-05-00 
Âmbito e conteúdo: Breve do Papa Eugénio IV que confirma a carta de sentença dada por D. João I relativa ao 

pagamento dos votos, os quais deveriam ser pagos pelas medidas que se pagavam no ano 
de 1432 (ver documento anterior, nº.9). 

Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 42 - 47 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado no fl.42 deste livro que o original se encontra no livro n.º 16 dos Originais a fl. 
21, sendo seguido de uma cópia. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00011 
Título: Repartição dos votos entre a Mitra e o Cabido. 
Datas de produção: 1449-08-06 / 1449-08-06 
Âmbito e conteúdo: Declaração relativa à repartição dos votos entre a Mitra e o Cabido da Sé do Porto, feito de 

comum consenso, em que são definidas as freguesias cujos votos serão destinados à Mitra 
e quais os que serão destinados ao Cabido. 

Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 47v - 49 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-22-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00012 
Título: Sentença do senhor D. Afonso V que confirmou a do senhor D. João I retro referida no fl. 

36. 
Datas de produção: 1451-04-17 / 1451-04-17 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de D. Afonso V em que confirma a carta de sentença dada por D. 

João I relativa ao pagamento dos votos, os quais deveriam ser pagos pelas medidas que se 
pagavam no ano de 1432 (ver documento nº.9). 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
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judicial: ação, libelo, sentença e custas. 
Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 49v - 51 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

  

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00013 
Título: Sentença dada pelo Almoxarife desta cidade sobre os votos. 
Datas de produção: 1451-06-30 / 1451-06-30 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada pelo Almoxarife da cidade do Porto, Gabriel Gonçalves, sobre 

os votos que se pagavam ao Bispo e Cabido da mesma cidade, por ainda existiram algumas 
dúvidas. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 52 - 58 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00014 
Título: Sentença de El-Rei D. Afonso V passada ao Regedor de Entre Douro e Minho sobre os 

votos. 
Datas de produção: 1452-06-16 / 1452-06-16 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de D. Afonso V passada ao Regedor de Entre Douro e Minho, 

Vasco Martins de Resende, para que este procedesse à execução da sentença do seu avô D. 
João I sobre o pagamento dos votos. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 59 - 62 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00015 
Título: Outra sentença do mesmo Rei D. Afonso V passada ao Almoxarife desta cidade sobre os 

votos. 
Datas de produção: 1457-03-29 / 1457-03-29 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de D. Afonso V passado ao Almoxarife da cidade do Porto, Gabriel 

Gonçalves, em que ordena que não sejam mais ouvidos os lavradores na Corte sobre o 
pagamento dos votos, salvo pela via de apelação. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 63 - 67 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00016 
Título: Sentença do senhor Rei D. João II que confirmou a do senhor D. João I sobre os votos. 
Datas de produção: 1485-05-06 / 1485-05-06 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de D. João II em que confirma a sentença dada por D. João I 

relativa ao pagamento dos votos, os quais deveriam ser pagos pelas medidas que se 
pagavam no ano de 1432 (ver documento nº.9). 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, sentença e custas. 
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Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 67v - 69 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00017 
Título: Sentença do senhor D. João III em confirmação da posse do Cabido sobre os votos. 
Datas de produção: 1533-12-10 / 1533-12-10 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de D. João III em que confirma que o Cabido tem a posse sobre os 

votos de várias freguesias da comarca da Feira, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réus 
os lavradores da comarca da Feira. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, emabrgos, réplica por oposição, embargos, contrariedades aos embargos, 
sentença sobre embargos, apelação, libelo, termos de contrariedade e sentença. 

Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 70 - 87 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0734/00018 
Título: Sentença dada em 1434 que absolveu o rendeiro de pagar sisa do arrendamento dos votos 

ainda que feito o dinheiro por ter sido celebrado antes do 1º de Agosto e se não costumar 
pagar sisa dos votos.  

Datas de produção: 1434-06-17 / 1434-06-17 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada pelo Procurador da Fazenda do rei D. Duarte que absolveu o 

rendeiro da Feira, terra de Santa Maria, do pagamento da sisa do arrendamento dos votos. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, termos de contrariedade, embargos, despacho, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 734, fl. 88 - 93 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735 
Título: Sentenças n.º 13 
Datas de produção: 1551-00-00 / 1761-08-27 
Dimensão e suporte: 305 x 210 x 20mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 14 documentos simples/compostos (1 declaração, 1 escritura de permuta, 

3 procurações, 3 autos de posse, 5 contratos de emprazamento e 1 instrumento de medição) 
relativos aos seguintes assuntos: terras que as religiosas de Vila do Conde e Vila Nova de 
Gaia possuíam e troca dessas mesmas terras com o Cabido; medidas impostas sobre um 
casal e sua posse; emprazamento de casais e leiras; e medição de um casal. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santo 
Ildefonso, Santa Maria de Válega e Nogueira. 

Cota actual: K/14/4/5 - 735 
Cota original: 13 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em estado regular. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00001 
Título: Escritura de declaração feita entre o Reverendíssimo Cabido e as religiosas do convento de 

Vila do Conde e de Vila Nova de Gaia sobre a terra que os ditos conventos tem na Quinta 
do Laranjal. 

Datas de produção: 1759-03-21 / 1759-03-22 
Âmbito e conteúdo: Escritura de declaração relativo à terra que os Conventos de Santa Clara de Vila do Conde 

e  Corpus Christi de Vila Nova de Gaia possuíam na Quinta do Laranjal, na freguesia de 
Santo Ildefonso, Porto, sendo esta escritura celebrada entre o Cabido da Sé do Porto e as 
religiosas dos conventos mencionados, 
Este processo é composto pela escritura do contrato de declaração, medição e divisão (fl. 
1-7), datada de 1759-03-22, e pela procuração (fl. 8-9) das religiosas do Convento Corpus 
Christi a nomear o seu procurador, que data de 1759-03-21. 

Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 1 - 9 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00002 
Título: Escritura de troca e permuta feita entre o Reverendíssimo Cabido e as religiosas do 

Convento Corpus Christi de Vila Nova de Gaia. 
Datas de produção: 1760-05-20 / 1760-05-28 
Âmbito e conteúdo: Escritura de troca e permuta feita entre o Cabido da Sé do Porto e as religiosas do 

Convento Corpus Christi de Vila Nova de Gaia, relativo ao casal do Deixão, situado junto 
ao Convento, que era propriedade do Cabido e que as religiosas pretendiam adquirir, sendo 
que, em troca, o Cabido oferece um casal em Santa Maria de Válega, um casal em Santa 
Maria de Nogueira e um pedaço de terra da Quinta do Laranjal,  
Este processo é composto pela escritura do contrato de troca e permuta (fl. 10-23), datado 
de 1760-05-28; e pelas várias procurações (fl. 24-29) das religiosas do Convento Corpus 
Christi, que datam de 1760-05-20 e 1760-05-23. 

Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 10 - 29 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00003 
Título: Procuração do Reverendíssimo Cabido para se tomar posse das medidas impostas no casal 

do Carvalhal sito na freguesia de Válega. 
Datas de produção: 1761-02-14 / 1761-02-14 
Âmbito e conteúdo: Procuração do Cabido da Sé do Porto a nomear seu procurador Francisco Pereira Moreira, 

para que tome posse das medidas impostas sobre o casal do Carvalhal, situado na freguesia 
de Santa Maria de Válega. 

Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 30 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 30 

Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00004 
Título: Petição e posse que se tomou do casal do Carvalhal, sito na freguesia de Válega. 
Datas de produção: 1761-03-30 / 1761-03-30 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Cabido da Sé do Porto tomou relativo ao casal do Carvalhal, situado 

na freguesia de Santa Maria de Válega. 
Este documento contém a transcrição da petição e do auto de posse. 

Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 31 - 33 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00005 
Título: Auto de posse das medidas impostas no casal do Barroso sito na freguesia de Santa Maria 

de Nogueira. 
Datas de produção: 1761-04-13 / 1761-04-13 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Cabido da Sé do Porto tomou relativo às medidas impostas no casal 

do Barroso, situado na freguesia de Santa Maria de Nogueira, comarca da Maia. 
Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 34 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00006 
Título: Procuração do Reverendíssimo Cabido para se tomar a dita posse do casal do Barroso, sito 

na freguesia de Santa Maria de Nogueira. 
Datas de produção: 1761-02-14 / 1761-02-14 
Âmbito e conteúdo: Procuração do Cabido da Sé do Porto a nomear seu procurador José Carlos de Andrade, 

para que tome posse do casal do Barroso, situado na freguesia de Santa Maria de Nogueira. 
Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 35 - 37 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 35 

Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00007 
Título: Procuração do Reverendíssimo Cabido para se tomar posse das leiras que as religiosas de 

Vila Nova de Gaia tem na Quinta do Laranjal. 
Datas de produção: 1761-08-20 / 1761-08-20 
Âmbito e conteúdo: Procuração do Cabido da Sé do Porto a nomear seu procurador o Padre Manuel Costa 

Moreira, para que tome posse das leiras que as religiosas do Convento de Corpus Christi 
tem na Quinta do Laranjal, freguesia de Santo Ildefonso. 

Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 38 - 39 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00008 
Título: Posse das ditas leiras que as religiosas de Vila Nova de Gaia tem na Quinta do Laranjal. 
Datas de produção: 1761-08-27 / 1761-08-27 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Cabido da Sé do Porto tomou relativo a umas leiras que as religiosas 

do Convento de Corpus Christi tinham na Quinta do Laranjal, freguesia de Santo Ildefonso. 
Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 40 - 41  
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00009 
Título: Prazo antigo do casal do Carvalhal sito em Válega. 
Datas de produção: 1586-09-23 / 1586-09-23 
Âmbito e conteúdo: Antigo prazo feito entre as religiosas do Convento Corpus Christi e António da Silva, pelo 

título de três vidas, relativo ao casal do Carvalhal, situado na freguesia de Santa Maria de 
Válega, 

Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 42 -47  
Idioma e escrita: Por (português) 
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Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00010 
Título: Prazo moderno do mesmo casal do Carvalhal sito em Válega. 
Datas de produção: 1744-11-12 / 1744-11-12 
Âmbito e conteúdo: Prazo moderno feito entre as religiosas do Convento Corpus Christi e João Tavares da 

Silva, pelo título de três vidas, relativo ao casal do Carvalhal, situado na freguesia de Santa 
Maria de Válega, 

Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 48 - 59 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
cópias: 

É indicado no fl. 48 deste livro que o prazo também se encontra na  Nota do tabelião João 
de Sousa no livro n.º 217 a fl. 145. 

Data da descrição: 12-11-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00011 
Título: Prazo das leiras sitas na Quinta do Laranjal. 
Datas de produção: 1620-06-10 / 1620-06-10 
Âmbito e conteúdo: Prazo feito entre as religiosas do Convento Corpus Christi e Pedro Ferreira, pelo título de 

três vidas, relativo a umas leiras na Quinta do Laranjal, freguesia de Santo Ildefonso. 
Este documento contém a transcrição da petição e do prazo. 

Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 60 - 69 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00012 
Título: Prazo antigo das mesmas leiras sitas na Quinta do Laranjal. 
Datas de produção: 1551-00-00 / 1551-00-00 
Âmbito e conteúdo: Antigo prazo feito entre as religiosas do Convento Corpus Christi e André Vaz de Melo, 

pelo título de três vidas, relativo a umas leiras na Quinta do Laranjal, freguesia de Santo 
Ildefonso. 

Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 70 - 74 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00013 
Título: Uma medição do casal de Carvalhal. 
Datas de produção: 1709-00-00 / 1709-00-00 
Âmbito e conteúdo: Instrumento de medição do casal do Carvalhal situado na freguesia de Santa Maria de 

Válega, 
Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 75 - 76 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0735/00014 
Título: Prazo do casal do Barroso sito em a freguesia de Santa Maria de Nogueira. 
Datas de produção: 1709-08-23 / 1709-08-23 
Âmbito e conteúdo: Prazo feito entre as religiosas do Convento Corpus Christi e Alexandre da Silva e sua 

mulher, pelo título de três vidas, relativo ao casal do Barroso, situado na freguesia de Santa 
Maria de Nogueira. 
Este documento contém a transcrição da petição e do prazo. 

Cota actual: K/14/4/5 - 735, fl. 77 - 93 
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Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 

 
 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736 
Título: Sentenças n.º 14 
Datas de produção: 1588-07-05 / 1754-05-18 
Dimensão e suporte: 315 x 215 x 25mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 14 documentos simples/compostos (1 petição, 1 escritura de permuta, 2 

autos de posse, 3 contratos de emprazamento, 6 escrituras de compra/venda e 1 sentença 
cível) relativos aos seguintes assuntos: troca de propriedades entre o Cabido e as 
dignidades que o constituem e posse das mesmas; emprazamento de propriedades; e 
compra e venda de casas e pensões, encontrando-se estas impostas sobre casas. 
Estes processos encontram-se relacionados com a cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/4/5 - 736 
Cota original: 14 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00001 
Título: Petição para se assinar o contrato de permuta entre o Cabido e o Deão Jerónimo de Távora 

e Noronha. 
Datas de produção: 1754-03-11 / 1754-03-11 
Âmbito e conteúdo: Petição para se proceder à assinatura do contrato de permuta entre o Cabido da Sé do Porto 

e o Deão Jerónimo de Távora e Noronha. 
Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 4 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-12-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00002 
Título: Escritura de permuta feita entre o Cabido e o Deão Jerónimo de Távora e Noronha. 
Datas de produção: 1754-04-27 / 1754-04-27 
Âmbito e conteúdo: Escritura do contrato de permuta feito entre o Cabido da Sé do Porto e o Deão Jerónimo de 

Távora e Noronha, relativo à Quinta do Freixo, situado em Campanhã, que era propriedade 
do Cabido e que o Deão pretendia adquirir por permuta. Em troca, é oferecido ao Cabido 
umas casas na rua dos Mercadores e outras na rua da Reboleira. 

Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 5 - 13 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-12-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00003 
Título: Auto de posse das propriedades largadas ao Cabido pelo Deão Jerónimo de Távora e 

Noronha. 
Datas de produção: 1754-04-18 / 1754-05-18 
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Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Cabido da Sé do Porto tomou de às casas na rua dos Mercadores e na 
rua da Reboleira que lhe foram dadas, por permuta, pelo Deão Jerónimo de Távora e 
Noronha 
Este processo é composto por dois autos de posse (fl. 14 e 15-16), ambos datados de 1754-
05-18, e por uma procuração (fl. 17-19) do Cabido a nomear o seu procurador, datada de 
1754-04-18.. 

Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 14 - 19 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00004 
Título: Prazo das casas na rua dos Mercadores. 
Datas de produção: 1675-10-03 / 1675-10-03 
Âmbito e conteúdo: Prazo antigo feito entre João Teixeira e Fernão Brandão, pelo título de três vidas, relativo a 

umas casas na rua dos Mercadores. 
Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 20 - 27 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-18-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00005 
Título: Venda que fez o cavaleiro Vicente de Távora a seu irmão o Padre Deão Jerónimo de 

Távora e Noronha da pensão das mesmas casas na rua dos Mercadores. 
Datas de produção: 1754-04-05 / 1754-04-13 
Âmbito e conteúdo: Escritura de venda da pensão de umas casas na rua dos Mercadores que o cavaleiro 

Vicente de Távora e Noronha detinha e  que vendeu ao seu irmão, o Deão Jerónimo de 
Távora e Noronha. 
Este processo é composto pelo escritura de compra/venda (fl. 28-31), datada de 1754-04-
05, e pelo auto de posse (fl. 32-34) das referidas propriedades, que data de 1754-04-13.. 

Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 28 - 34 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00006 
Título: Compra que fez o mesmo Vicente de Távora da mesma pensão de umas casas na rua dos 

Mercadores. 
Datas de produção: 1743-09-26 / 1743-09-26 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que fez Vicente de Távora e Noronha a Manuel da Costa Ribeiro da 

pensão de umas casas na rua dos Mercadores. 
Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 35 - 44 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-12-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00007 
Título: Escritura de compra da mesma pensão de umas casas na rua dos Mercadores, que comprou 

o Reverendo Manuel Alves Pereira. 
Datas de produção: 1734-07-23 / 1734-07-23 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra da pensão de umas casas na rua dos Mercadores que Manuel Alves 

Pereira adquiriu a Manuel Gomes Barbosa. 
Este documento contém a transcrição da petição e da escritura. 

Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 45 - 51 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00008 
Título: Outro teor da escritura acima referida de compra da pensão de umas casas na rua dos 

Mercadores 
Datas de produção: 1734-07-23 / 1734-07-23 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra da pensão de umas casas na rua dos Mercadores que Manuel Alves 

Pereira adquiriu a Domingos Álvaro Pereira. 
Este processo é composto pela escritura de compra/venda (fl. 52-56)  e pelo auto de posse 
(fl. 57-59) das referidas propriedades, datando ambos os documentos de 1734-07-23. 

Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 52 - 59 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00009 
Título: Prazo das casas na rua da Reboleira. 
Datas de produção: 1674-06-09 / 1674-06-09 
Âmbito e conteúdo: Prazo que fez João de Seabra e Sousa a Maria da Rocha, viúva, pelo título de três vidas, 

relativo a umas casas na rua da Reboleira. 
Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 60 -70  
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-12-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00010 
Título: Uma sentença sobre as mesmas casas da rua da Reboleira. 
Datas de produção: 1674-06-19 / 1674-06-19 
Âmbito e conteúdo: Sentença relativa ao usufruto dos direitos adquiridos pela compra que fez João Couto de 

Azevedo a Bento de Aguiar Caldeira de umas casas na Rua da Reboleira, das quais tomou 
posse com todos os seus direitos e regalias. 
Este documento contém a transcrição do auto de posse e da sentença. 

Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 71 - 86 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00011 
Título: Uma carta de venda de dois mil réis nas mesmas casas da rua da Reboleira. 
Datas de produção: 1625-09-21 / 1625-09-21 
Âmbito e conteúdo: Escritura de venda que fez Paula de Sousa, viúva de Jorge Carneiro, a Bento de Aguiar 

Caldeira, de dois mil réis sobre as casas na rua da Reboleira. 
Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 87 - 96 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-12-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00012 
Título: Um prazo fateusim antigo das casas na rua da Reboleira. 
Datas de produção: 1588-07-05 / 1588-07-05 
Âmbito e conteúdo: Prazo fateusim antigo que fez Gaspar Lanhains a Jorge Carneiro, de umas casas na rua da 

Reboleira. 
Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 97 - 108 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-12-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 



222 
 

Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00013 
Título: Escritura de venda que fez Dona Joana Maria Batista ao Senhor Deão Jerónimo de Távora 

e Noronha de umas casas na rua da Reboleira. 
Datas de produção: 1750-11-17 / 1750-12-10 
Âmbito e conteúdo: Escritura de venda de umas casas na rua da Reboleira que fez Joana Maria Batista, viúva 

de Alberto de Seabra e Sousa, ao Deão Jerónimo de Távora e Noronha. 
Este processo é composto pela escritura de compra/venda (fl. 109-117), que data de 1750-
12-10, e pela procuração (fl. 118-119) de Joana Maria Batista a nomear o seu procurador, 
datada de 1750-11-17. 

Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 109 -119  
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0736/00014 
Título: Posse que o mesmo Deão Jerónimo de Távora e Noronha tomou de umas casas na rua da 

Reboleira. 
Datas de produção: 1751-01-15 / 1751-01-15 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Deão Jerónimo de Távora e Noronha tomou de umas casas na rua da 

Reboleira. 
Cota actual: K/14/4/5 - 736, fl. 120 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-12-2012 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0737 
Título: Sentenças n.º 15 
Datas de produção: 1761-08-29 / 1763-03-17 
Dimensão e suporte: 300 x 205 x 10mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 5 documentos simples/compostos (1 licença de edificação, 2 

procurações, 1 carta de sentença cível e 1 auto de posse) relativos aos seguintes assuntos: 
pagamento de pensões e posse de casas. 
Estes processos encontram-se relacionados com a cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/4/5- 737 
Cota original: 15 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0737/00001 
Título: Licença que deu o Reverendíssimo Cabido ao Padre João Pereira de Morais para impôr a 

pensão de cinco mil réis em umas casas sitas na Rua Escura desta cidade. 
Datas de produção: 1763-01-16 / 1763-01-16 
Âmbito e conteúdo: Contrato de licença e obrigação que o Cabido da Sé do Porto deu ao Padre João Pereira de 

Morais para que este pudesse impôr a pensão anual de cinco mil réis numas casas situadas 
na Rua Escura, cujo direto senhorio era o Cabido. 

Cota actual: K/14/4/5 - 737, fl. 1 - 9 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Data da descrição: 12-12-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0737/00002 
Título: A procuração que o mesmo caseiro Padre João Pereira de Morais fez para o contrato de 

licença. 
Datas de produção: 1761-08-29 / 1761-08-29 
Âmbito e conteúdo: Procuração do Padre João Pereira de Morais a nomear seu procurador Tomás José Pereira 

de Morais, para que se faça o contrato de licença de impôr a pensão de cinco mil réis 
anuais numas casas na Rua Escura. 

Cota actual: K/14/4/5 - 737, fl. 10 - 11 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-12-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0737/00003 
Título: A procuração do Reverendíssimo Cabido para o dito contrato de licença. 
Datas de produção: 1761-09-22 / 1761-09-22 
Âmbito e conteúdo: Procuração do Cabido da Sé do Porto a nomear seu procurador Caetano Mendes de Matos, 

para que se faça o contrato de licença de impôr a pensão de cinco mil réis anuais numas 
casas na Rua Escura. 

Cota actual: K/14/4/5 - 737, fl. 12 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-12-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0737/00004 
Título: A sentença que o Reverendíssimo Cabido alcançou contra Manuel de Santiago, em que 

optou a mesma pensão, que ele tinha comprado das casas na Rua Escura.  
Datas de produção: 1763-03-10 / 1763-03-14 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. José relativa à pensão imposta sobre as casas na Rua 

Escura da cidade do Porto, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o capitão Manuel de 
Santiago. 
Este documento contém transcritos na sentença cível os seguintes elementos do processo 
judicial: petição inicial, despacho, termo de opção, petição, despacho e sentença. 

Cota actual: K/14/4/5 - 737, fl. 13 - 32 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 32v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0737/00005 
Título: Posse que tomou o Cabido das casas da Rua Escura. 
Datas de produção: 1763-03-14 / 1763-03-17 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Cabido da Sé do Porto tomou relativo a umas casas situadas na Rua 

Escura desta cidade. 
Este processo é composto pelo auto de posse (fl. 33), que data de1763-03-17, e pela 
procuração (fl. 34-35) do Cabido a nomear o seu procurador, datada de 1763-03-14. 

Cota actual: K/14/4/5 - 737, fl. 33 - 35 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0738 
Título: Sentenças n.º 16 
Datas de produção: 1559-11-24 / 1735-11-03 
Dimensão e suporte: 310 x 215 x 15mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 12 documentos simples/compostos (1 carta de confirmação, 1 escritura 

de permuta, 1 carta de sentença cível,  1 escritura de composição, 3 autos de posse, 2 
procurações, 1 apegação, 1 contrato de emprazamento e 1 autorização) relativos aos 
seguintes assuntos: confirmação da venda de um casal e troca de bens entre as religiosas de 
S. Bento da Avé Maria e o Cabido; pagamento de laudémios; casas que se demoliram para 
a construção da Igreja de S. Nicolau; posse e apegação de propriedades tomadas pelo 
Cabido; e emprazamento de casas. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santo 
Ildefonso e Francelos. 

Cota actual: K/14/4/5 - 738 
Cota original: 16 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em estado regular. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0738/00001 
Título: Contrato confirmado feito entre o Reverendíssimo Cabido e as religiosas do mosteiro de S. 

Bento da Avé Maria desta cidade sobre o casal de Francelos em Gulpilhares. 
Datas de produção: 1559-11-24 / 1560-01-24 
Âmbito e conteúdo: Contrato de confirmação da sentença relativo ao casal de Francelos, na freguesia de 

Gulpilhares, feito entre o Cabido da Sé do Porto e as religiosas do mosteiro de S. Bento da 
Avé Maria da mesma cidade, 
Este processo é composto pelo contrato de confirmação da sentença (fl. 1-11), que data de 
1559-11-24, e por um auto de posse (fl. 12) que o Cabido tomou do referido casal, datado 
de 1560-01-24. 

Cota actual: K/14/4/5 - 738, fl. 1 - 12 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0738/00002 
Título: Contrato feito entre o Reverendíssimo Cabido e o dito mosteiro de S. Bento da Avé Maria 

sobre a água que compraram no casal do Pinheiro sito em a freguesia de Santo Ildefonso. 
Datas de produção: 1620-10-08 / 1620-10-08 
Âmbito e conteúdo: Contrato de escambo relativo a umas fontes de água do casal do Pinheiro, situado na 

freguesia de Santo Ildefonso, que o Cabido da Sé do Porto comprou às religiosas do 
mosteiro de S. Bento da Avé Maria da mesma cidade, 

Cota actual: K/14/4/5 - 738, fl. 13 -24  
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-13-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0738/00003 
Título: Sentença que alcançou o Reverendíssimo Cabido contra Miguel Chamorro a respeito de 

nos pagar o laudémio de umas ribeiras que comprou pertenças do casal de Francelos em 
Gulpilhares. 

Datas de produção: 1644-05-04 / 1644-05-04 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. João IV relativa ao pagamento do laudémio de umas 

ribeiras que o réu comprou e que pertencem ao casal de Francelos, freguesia de 
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Gulpilhares. É autor o Cabido da Sé do Porto e réu Miguel Chamorro. 
Este documento contém transcritos na sentença cível os seguintes elementos do processo 
judicial: petição incial, libelo, sentença, embargos, despacho, segunda sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 738, fl. 25 - 32 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 30v 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0738/00004 
Título: Composição que fez o Excelentíssimo Senhor Bispo com o Reverendíssimo Cabido, a 

respeito das casas que lhe largou, pelas que se demoliram para a Igreja de S. Nicolau. 
Datas de produção: 1701-02-04 / 1701-02-04 
Âmbito e conteúdo: Instrumento de transação e composição que o Bispo do Porto fez ao Cabido da mesma 

cidade a respeito de umas casas (em frente à porta da Sé, na rua das Tendas e na Viela do 
Anjo) que lhe deu em troca das que foram demolidas para a construção da igreja de S. 
Nicolau e que eram propriedade do Cabido. 

Cota actual: K/14/4/5 - 738, fl. 33 - 39 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-13-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0738/00005 
Título: Auto de posse das casas na rua das Tendas que tomou o Reverendíssimo Cabido. 
Datas de produção: 1701-03-06 / 1701-03-06 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Cabido da Sé do Porto tomou de umas casas situadas na rua das 

Tendas.  
Cota actual: K/14/4/5 - 738, fl. 39 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-13-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0738/00006 
Título: Auto de posse que tomou o mesmo Cabido das casas defronte à porta principal da Sé. 
Datas de produção: 1701-03-16 / 1701-03-16 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Cabido da Sé do Porto tomou de umas casas situadas em frente à 

porta principal da Sé. 
Cota actual: K/14/4/5 - 738, fl. 39v - 40 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-13-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0738/00007 
Título: Auto de posse que tomou o mesmo Cabido das casas na Viela do Anjo. 
Datas de produção: 1701-03-03 / 1701-03-16 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse que o Cabido da Sé do Porto tomou de umas casas situadas na Viela do 

Anjo. 
Este processo é composto por um auto de posse (fl. 40v-41), datado de 1701-03-16, e por 
uma procuração (fl. 42-43) do Cabido a nomear o seu procurador para estes autos de posse 
e que data de 1701-03-03. 

Cota actual: K/14/4/5 - 738, fl. 40v - 43 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0738/00008 
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Título: Procuração do Reverendíssimo Cabido. 
Datas de produção: 1701-01-29 / 1701-01-29 
Âmbito e conteúdo: Procuração do Cabido da Sé do Porto a nomear seu procurador o Padre Luís de 

Magalhães, arcediago de Oliveira do Douro  
Este processo é composto por uma procuração (fl. 44), datada de 1701-01-29, e por uns 
documentos (fl. 45-47) relativos aos limites e obrigações que tinham as casas do Cabido 
que foram demolidas para a construção da igreja de S. Nicolau e que não apresentam data. 

Cota actual: K/14/4/5 - 738, fl. 44 - 47 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0738/00009 
Título: Procuração do Excelentíssimo Senhor Bispo. 
Datas de produção: 1701-01-25 / 1701-01-25 
Âmbito e conteúdo: Procuração e alvará de procuração do Bispo da Sé do Porto a nomear seu procurador 

Manuel Alvares Moreira, meirinho geral. 
Cota actual: K/14/4/5 - 738, fl. 48 - 49 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-13-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0738/00010 
Título: Apegação das três moradas das casas largadas ao Cabido da Sé do Porto. 
Datas de produção: 1701-01-19 / 1701-01-19 
Âmbito e conteúdo: Apegação e vedoria das casas situadas em frente à porta principal da Sé, na rua das Tendas 

e na Viela do Anjo, que foram dadas ao Cabido da Sé do Porto pelo Bispo, em troca de 
umas casas que foram demolidas para a construção da igreja de S. Nicolau. 

Cota actual: K/14/4/5 - 738, fl. 50 - 53 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-13-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0738/00011 
Título: Traslado dos prazos das casas defronte da porta principal e rua das Tendas. 
Datas de produção: 1710-08-25 / 1710-08-25 
Âmbito e conteúdo: Certidão de traslado dos prazos das casas situadas em frente à porta principal da Sé do 

Porto e na rua das Tendas. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 738, fl. 54 - 59 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0738/00012 
Título: Certidão de autoridade que se deu a Amaro da Costa das casas na rua das Tendas. 
Datas de produção: 1735-11-03 / 1735-11-03 
Âmbito e conteúdo: Certidão de autoridade que o Cabido da Sé do Porto deu a Amaro da Costa das casas 

situadas na rua das Tendas. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 738, fl. 60 - 61 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0739 
Título: Sentenças n.º 17 
Datas de produção: 1737-07-03 / 1752-03-24 
Dimensão e suporte: 325 x 220 x 70mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 4 documentos simples/compostos  (2 autos de apresentação e 2 cartas de 

sentença cível) relativos à apresentação da Igreja de  Válega. 
Estes processos encontram-se relacionados com a dita freguesia de Santa Maria de Válega. 

Cota actual: K/14/4/5 - 739 
Cota original: 17 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0739/00001 
Título: Cópia dos autos de apresentação da Igreja de Válega como vigairaria no Padre António 

Marques em Maio de 1770 e sua colação feita em Sé Vacante (...). 
Datas de produção: 1737-07-23 / 1737-07-23 
Âmbito e conteúdo: Autos de apresentação da Igreja de Válega como vigairaria no Padre António Marques em 

Maio de 1770 e sua colação feita em Sé Vacante por morte do reverendo Alexandre 
Ribeiro. 
Este processo é composto pela cópia do auto de apresentação (fl. 1-4), datada de 1737-07-
23, e pela cópia de papéis do Padre António Marques (fl. 5-8), datados de 1737-07-23. 

Cota actual: K/14/4/5 - 739, fl. 1 - 8 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0739/00002 
Título: Traslado dos autos de apresentação das Bulas Apostólicas de renúncia da Igreja de Válega 

que o Reverendo Alexandre Ribeiro fez no Padre João de Almeida Pinto (...). 
Datas de produção: 1737-07-03 / 1737-07-28 
Âmbito e conteúdo: Autos de apresentação das Bulas Apostólicas de reunúncia da Igreja de Válega que o 

Reverendo Alexandre Ribeiro fez no Padre João de Almeida Pinto. 
Este processo é composto por 12 traslados sendo que o1º documento (fl. 9-23) é o traslado 
dos autos de apresentação e data de 1737-07-23; o 2º documento (fl. 24-26) é o traslado 
dos autos de razões de embargo e data de 1737-07-05; o 3º documento (fl. 27-37) é o 
traslado dos autos de petição de embargo e data de 1737-07-03; o 4º documento (fl. 38-42) 
é o traslado de uma carta de apelo e data de 1737-07-03; o 5º documento (fl. 43-46) é o 
traslado do apelo e data de 1737-07-03; o 6º documento (fl. 47-76) é o traslado dos autos 
de agravo e data de 1737-07-28; o 7º documento (fl. 77-91) é o traslado dos autos de 
requerimento sobre Bulas e data de 1737-07-23; o 8º documento (fl. 92-117) é o traslado 
do requerimento de agravo e data de 1737-07-23; o 9º documento (fl. 118-124) é o traslado 
do apenso e data de 1737-07-23; o 10º documento (fl. 125-164) é o traslado dos autos 
beneficiais e data de 1737-07-24; o 11º documento (fl. 165-171) é o traslado do apenso que 
tem o título de "Autos compulsórios e citatórios" e data de 1737-07-24; e o 12º documento 
(fl. 172-179) é o traslado dos autos compulsórios e citatórios e data de 1737-07-24. 

Cota actual: K/14/4/5 - 739, fl. 9 - 179 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0739/00003 
Título: Sentença de apelação cível proferida na Relação de Braga em 1738 a favor do Cabido 

contra a Mitra deste bispado por causa da Igreja de Válega (...). 
Datas de produção: 1738-08-20 / 1738-08-20 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de apelação de autos beneficiais sobre a Igreja de Válega, sendo 

apelante o Cabido da Sé do Porto e apelado o procurador da Mitra do bispado do Porto. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, vários elementos do processo 
judicial, entre os quais se destacam: petição, despacho, requerimento, embargo, auto de 
posse, escritura, sentença, réplica, apelação, acórdão, execução, custas, entre outros. 

Cota actual: K/14/4/5 - 739, fl. 180 - 365 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0739/00004 
Título: Sentença da Legacia para título do Reverendíssimo Cabido pelo mesmo respeito da 

sentença supra, visto que a Mitra mandou desistir no Tribunal da Legacia. 
Datas de produção: 1752-03-24 / 1752-03-24 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de apelação para título a favor do Cabido da Sé do Porto, a respeito 

da sentença relativa os autos beneficias sobre a Igreja de Válega, visto que a Mitra desistiu 
do processo no Tribunal da Legacia. É apelante o procurador da Mitra do Porto e apelado o 
Cabido da mesma cidade. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, vários elementos do processo 
judicial, entre os quais se destacam: petição, despacho, requerimento, embargo, auto de 
posse, escritura, sentença, réplica, apelação, acordão, execução, custas, entre outros. 

Cota actual: K/14/4/5 - 739, fl. 366 - 590 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 589 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0740 
Título: Sentenças n.º 18 
Datas de produção: 1718-06-16 / 1743-08-28 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 70mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 4 documentos simples/compostos  (1 carta de confirmação, 1 registo de 

embargo, 1 dossiê de documentos variados e 1 alegação) relativos aos seguintes assuntos: 
padroado da Igreja de Válega; Constituições do bispado do Porto; apresentação da Igreja 
de Válega e frutos da mesma Igreja. 
Estes processos encontram-se relacionados com a freguesia de Santa Maria de Válega. 

Cota actual: K/14/4/5 - 740 
Cota original: 18 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
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Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0740/00001 
Título: Cópia de uma carta escrita ao Procurador do Cabido em Lisboa sobre o padroado da Igreja 

de Santa Maria de Válega, em que se contendia com a Mitra deste Bispado.  
Datas de produção: 1742-12-27 / 1742-12-27 
Âmbito e conteúdo: Carta enviada pelo Cabido da Sé do Porto ao procurador do Cabido em Lisboa relativa ao 

padroado da Igreja de Santa Maria de Válega, sobre o qual existia uma contenda com a 
Mitra do Bispado do Porto. 

Cota actual: K/14/4/5 - 740, fl. 1 
Idioma e escrita: Por (português) 
Notas: A descrição feita no índice do livro sobre este processo está errada, pois trata-se de um 

documento sobre a Igreja de Santa Maria de Válega e não de Vila Nova de Gaia. 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0740/00002 
Título: Registo que fez o Cabido ao Senhor Bispo sobre os embargos com que veio às 

Constituições do bispado feitas no tempo do Senhor Bispo D. João de Sousa (...). 
Datas de produção: 1718-06-16 / 1718-06-16 
Âmbito e conteúdo: Registo que o Cabido fez ao Bispo do Porto sobre os embargos que deu nas Constituições 

do tempo do Bispo D. João de Sousa e a portaria que ficou em vigor sobre o protesto do 
Cabido nessas Constituições, para que na próxima visita se definissem os negócios, 

Cota actual: K/14/4/5 - 740, fl. 2 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-17-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0740/00003 
Título: Papéis relativos ao sequestro que se fez nos frutos da Igreja de Válega que se reputaram ao 

diante pertencentes ao pároco. 
Datas de produção: 1737-02-14 / 1743-03-12 
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos ao sequestro que se fez nos frutos (dízimos, foros, primícias, ...) da 

Igreja de Santa Maria de Válega que se julgaram pertencer ao pároco da dita Igreja. 
Este processo é composto por oito documento, sendo que o 1º documento (fl. 3-4) é uma 
nota prévia sobre a Bula dada em 1586 que confirma ao Cabido a posse de todos os frutos 
da Igreja de Válega, com exceção dos dízimos e primícias de alguns casais; o 2º 
documento (fl. 5-7) é uma certidão com o teor do mandado de manutenendo concedido ao 
Cabido da Sé do Porto e data de 1737-02-14; o 3º documento (fl. 8) é uma lista dos casais 
que pagam dízimos e primícias aos vigários; o 4º documento (fl. 9) é um auto para que seja 
admitido ao Cabido a cobrança de dízimos, foros e primícias; o 5º documento (fl. 10) é um 
rol de testemunhas; o 6º documento (fl. 11-13) é relativo ao levantamento do sequestro dos 
bens da Igreja; o 7º documento (fl. 14-31) é uma certidão com o teor dos autos de 
sequestro que se fez nos dízimos e primícias de certos casais e data de 1743-03-12; e o 8º 
documento (fl. 32) é uma declaração do Bispo do Porto relativa ao facto de a Igreja de 
Válega se encontrar vaga e data de 1743-01-12. 

Cota actual: K/14/4/5 - 740, fl. 3 - 32 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0740/00004 
Título: Alegação por parte do Cabido contra a Mitra, embargos e mais pendencias que houveram 

por causa da apresentação da Igreja de Válega, sentença a favor do Cabido, colação e 
posse do seu apresentado. 

Datas de produção: 1736-06-15 / 1743-08-28 
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos à apresentação da Igreja de Santa Maria de Válega, que opõe o 

Cabido da Sé do Porto à Mitra desta cidade, nomeadamente pelo facto de a dita Igreja se 
encontrar unida inperpetuum à Mesa Capitular.  
Este processo é composto por um vasto conjunto de documentos, entre os quais é possível 
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encontrar alegações do Cabido contra a Mitra, embargos e outros recursos, sentença, termo 
de colação e auto de posse do Padre apresentado pelo Cabido. 

Cota actual: K/14/4/5 - 740, fl. 33 - 555 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741 
Título: Sentenças n.º 19 
Datas de produção: 1628-02-25 / 1774-04-04 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 60mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 17 documentos simples/compostos (1 representação, 1 requerimento, 1 

Breve, 1 carta de sentença cível, 7 apensos de Autos Beneficiais, 1 provisão, 1 protesto, 1 
contrato de obrigação, 1 Bula, 1 auto de apresentação e 1 mandado de subvenda) relativos 
aos seguintes assuntos: uso da murça; reparação da Igreja de Santo Ildefonso; troca de 
propriedades entre o Cabido e a Câmara do Porto; pagamento de pensões; autos beneficiais 
da Igreja de Válega; e venda de propriedades. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Baião, Santo Ildefonso, Santa Maria de Válega e Vilar do Paraíso. 

Cota actual: K/14/4/5 - 741 
Cota original: 19 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 
Os últimos 11 fólios do livro estão mal numerados. Onde se lê "366" dever-se-á ler "466" e 
assim sucessivamente até ao final do livro. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00001 
Título: Cópia de uma representação feita pelo Cabido ao Senhor Bispo a respeito do Vigário de 

Campêlo arrogar a si o uso da Murça. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Representação que o Cabido da Sé do Porto fez ao Bispo da mesma cidade sobre o facto 

de o Vigário da Igreja de S. Bartolomeu de Campêlo arrogar para si próprio o uso da 
Murça, insígnia própria e privativa das dignidades canónicas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 1 - 9 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00002 
Título: Requerimento que a Confraria do Santíssimo Sacramento de Santo Ildefonso fez ao 

governador do Bispado para mandar compor e reparar a dita Igreja. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Requerimento feito pela Confraria do Santíssimo Sacramento de Santo Ildefonso ao 

governador do Bispado para que se mandasse compor e reparar a dita Igreja que se 
encontrava em estado degrado e a ruir. 

Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 10 - 11 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00003 
Título: Certidão do Breve e sentença apostólica que confirmou o contrato que o Cabido fez com a 

Câmara desta cidade, precedendo licença régia (...). 
Datas de produção: 1769-08-04 / 1769-08-04 
Âmbito e conteúdo: Certidão do Breve e da sentença apostólica que confirmaram o contrato que o Cabido da 

Sé do Porto fez com a Câmara desta cidade, em que o Cabido cedeu à Câmara uma parte 
do casal das Hortas, situado fora da Porta dos Carros, em troca de outras propriedades e 
suas pensões (um pedaço de terra junto ao Convento dos Padres da Congregação; umas 
casas junto à Porta do Olival; umas casas em frente à Igreja de S. Bento da Vitória; umas 
casas em frente a S. Bento dos Frades; e umas casas junto ao Calvário novo). 

Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 12 - 35 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado no fl. 12 deste livro que o original se encontra no livro n.º 39 das Sentenças a 
fl. 133. 

Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00004 
Título: Sentença que o Cabido alcançou contra o beneficiado Francisco José Correia de Andrade 

por umas pensões de uma morada de casas na Travessa do Hospital de cima da vila. 
Datas de produção: 1774-04-04 / 1774-04-04 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de libelo de força relativa ao pagamento de umas pensões de uma 

morada de casas na Travessa do Hospital de cimo de vila, sendo autor o Cabido da Sé do 
Porto e réu Francisco José Correia de Andrade. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, cota, termo de confissão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 36 - 43 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00005 
Título: Traslado do apenso 25 dos autos beneficiais de Válega que contém a apelação interposta 

pelo Cabido nas questões com o Reverendo João de Almeida Pinto. 
Datas de produção: 1670-05-06 / 1670-05-06 
Âmbito e conteúdo: Apenso 25 dos autos beneficiais da Igreja de Santa Maria de Válega que contém a 

apelação interposta pelo Cabido da Sé do Porto nas questões com o Padre João de Almeida 
Pinto. 

Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 44 - 81 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-19-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00006 
Título: Traslado do apenso 11 dos mesmo autos beneficiais que contém a Bula de Provisão da 

Igreja de Válega no Padre Rafael de Morais Ferreira e colação. 
Datas de produção: 1736-01-05 / 1736-01-05 
Âmbito e conteúdo: Apenso 11 dos autos beneficiais da Igreja de Santa Maria de Válega que contém a Bula de 

Provisão da dita Igreja no Padre Rafael de Morais Ferreira e sua colação. 
Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 82 - 96 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-19-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
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Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00007 
Título: Traslado do apenso 12 dos autos beneficiais que contém a Bula de Provisão no Padre 

Sebastião de Morais e colação na mesma Igreja de Válega. 
Datas de produção: 1736-01-05 / 1736-01-05 
Âmbito e conteúdo: Apenso 12 dos autos beneficiais da Igreja de Santa Maria de Válega que contém a Bula de 

Provisão da dita Igreja no Padre Sebastião de Morais e sua colação. 
Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 97 - 110 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-19-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00008 
Título: Traslado do apenso 13 e 14 dos autos beneficiais de Válega que contém a apresentação da 

dita Igreja no Padre António Marques, sua colação, e papéis com que se habilitou. 
Datas de produção: 1736-05-17 / 1736-05-17 
Âmbito e conteúdo: Apensos 13 e 14 dos autos beneficiais de Válega que contém a apresentação da dita Igreja 

no Padre António Marques.  
Este processo é composto pelo traslado do apenso 13 (fl. 111-114), que contém a 
apresentação e a sua colação, e pelo traslado do apenso 14 (fl. 115-119) que contém os 
papéis com que o dito padre se habilitou. Ambos os documentos datam de 1736-05-17. 

Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 111 - 119 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00009 
Título: Traslado de autos beneficiais de Válega que contêm autos de suspeição, Bulas e mais 

pendências que houveram sobre a mesma Igreja com o Padre João de Almeida Pinto. 
Datas de produção: 1659-01-14 / 1736-05-19 
Âmbito e conteúdo: Apensos dos autos beneficiais da Igreja de Santa Maria de Válega contendo autos de 

suspeição, Bulas e mais pendências que ocorreram sobre a dita Igreja com o Padre João de 
Almeida Pinto. 
Este processo é composto por 10 documento, sendo que o 1º documento é o traslado do 
apenso 16 (fl. 120-123) que contém um auto de suspeição e data de 1736-05-17; o 2º 
documento é o traslado do apenso 15 (fl. 124-149) que contém um auto de apresentação de 
Bulas Apostólicas e data de 1736-05-17;  o 3º documento é o traslado do apenso 17 (fl. 
150-162) que contém um auto de petição de embargo e data de 1736-05-17;  o 4º 
documento é o traslado do apenso 19 (fl. 163-166) que contém uma notificação aos 
moradores de Válega e data de 1736-05-19;  o 5º documento é o traslado do apenso 18 (fl. 
167-172) que contém uma carta citatória e data de 1736-01-05;  o 6º documento é o 
traslado do apenso 23 (fl. 173-192) que contém um requerimento de agravo e data de 
1736-05-17;  o 7º documento é o traslado do apenso 24 (fl. 193-201) que contém um auto 
de Bula Apostólica e data de 1736-05-17;  o 8º documento é o traslado do apenso 22 (fl. 
256-359) que contém uns papéis do Juízo Apostólico e data de 1736-01-05;  o 9º 
documento é o traslado do apenso 21 (fl. 360-382) que contém um requerimento de autos 
de apresentação e data de 1659-01-14;  e o 10º documento é o traslado do apenso 20 (fl. 
383-416) que contém um auto sobre agravo e data de 1736-05-19. 

Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 120 - 201; 256 - 416 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00010 
Título: Traslado de outros apensos dos mesmos autos beneficiais de Válega em questões com o 

Padre Alexandre Ribeiro. 
Datas de produção: 1628-02-25 / 1650-09-01 
Âmbito e conteúdo: Apensos dos autos beneficiais da Igreja de Santa Maria de Válega em questões com o 

Padre Alexandre Ribeiro. 
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Este processo é composto por seis documentos, sendo que o 1º documento é o traslado do 
apenso 4 (fl. 202-204) que contém uma carta compulsória e data de 1650-02-23; o 2º 
documento é o traslado do apenso 3 (fl. 205-209) que contém uns autos de petição e data 
de 1650-02-09; o 3º documento é o traslado do apenso 5 (fl. 210-216) que contém a 
apresentação do Padre João de Almeida e data de 1650-09-01; o 4º documento é o traslado 
do apenso 6 (fl. 217-231) que contém um auto de aceitação das Bulas Apostólicas e data 
de 1628-06-06; o 5º documento é o traslado do apenso 7 (fl. 232-235) que contém uma 
carta compulsória e data de 1628-05-02; e o 6º documento é o traslado do apenso 8 (fl. 
240-244) que contém uma petição e data de 1628-02-25. 

Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 202 - 235; 240 - 244 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00011 
Título: Provisão da Igreja de Válega feita pelo Senhor Bispo em D. Diogo Lobo por via de 

concurso. 
Datas de produção: 1736-05-18 / 1736-05-18 
Âmbito e conteúdo: Apenso 9 dos autos beneficiais da Igreja de Santa Maria de Válega que contém o auto de 

vacatura e a provisão feita pelo Bispo em D. Diogo Lobo por via de concurso. 
Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 236 - 239 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-19-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00012 
Título: Protesto que fez o Senhor Bispo que apresentava a dita Igreja pela sua alternativa e consta 

do apenso 10 dos autos beneficias de Válega. 
Datas de produção: 1736-05-18 / 1736-05-18 
Âmbito e conteúdo: Apenso 10 dos autos beneficiais da Igreja de Santa Maria de Válega que contém um auto 

de protesto que o Bispo de Porto fez sobre a colação e confirmação da Igreja de Válega, no 
qual apresenta a dita Igreja pela sua alternativa. 

Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 245 - 247 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-19-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00013 
Título: Escritura porque os Padres Congregados se obrigaram a dar dois mil réis de pensão anual 

ao Cabido para a terra de que este é direto senhorio fora da Porta de Carros. 
Datas de produção: 1710-07-12 / 1710-07-12 
Âmbito e conteúdo: Escritura de contrato de obrigação celebrado entre o Cabido da Sé do Porto e os Padres da 

Congregação do Oratório de Santo António em que os ditos Padres se obrigavam a dar 
uma pensão anual de 2 mil réis ao Cabido de uma terra fora da Porta dos Carros, de que o 
Cabido era direto senhorio. 

Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 248 - 253 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-19-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00014 
Título: Traslado do apenso 2 dos autos beneficiais de Válega que contém a resposta do Cabido na 

renúncia da dita Igreja de Válega a favor do Reverendo João da Fonseca de Pinho. 
Datas de produção: 1690-03-15 / 1690-03-15 
Âmbito e conteúdo: Apenso 2 dos autos beneficiais da Igreja de Santa Maria de Válega que contém uns autos 

de petição onde se encontra a resposta do Cabido da Sé do Porto na renúncia da dita Igreja 
de Válega a favor do Padre João da Fonseca de Pinho. 
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Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 254 - 255 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-19-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00015 
Título: Bulas da dita renúncia da Igreja de Válega. 
Datas de produção: 1737-07-28 / 1737-07-28 
Âmbito e conteúdo: Autos de umas Bulas relativas à renúncia da Igreja de Santa Maria de Válega a favor do 

Padre João da Fonseca de Pinho. 
Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 417 - 435 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 12-19-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00016 
Título: Certidão tirada dos Autos de Legacia de uma comissão que obteve a Mitra deste bispado 

por causa da Igreja de Válega em apelação com o Cabido e embargos que este opôs. 
Datas de produção: 1740-05-04 / 1740-05-04 
Âmbito e conteúdo: Certidão tirada dos Autos da Legacia relativos a uma comissão que a Mitra do bispado do 

Porto obteve por causa da Igreja de Santa Maria de Válega, em apelação com o Cabido da 
mesma cidade, e embargos que este lhe opôs. 
Este documento contém a transcrição da petição e da certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 436 - 462 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0741/00017 
Título: Mandado de subvenda a favor do Reverendíssimo Cabido contra Manuel Soares Ferreira e 

sua mulher da freguesia de Vilar de Paraíso por causa do laudémio da Quinta da 
Vidigueira (...). 

Datas de produção: 1715-12-19 / 1716-01-04 
Âmbito e conteúdo: Mandado de subvenda a favor do Cabido da Sé do Porto contra Manuel Soares Ferreira e 

sua mulher, moradores na freguesia de Vilar de Paraíso, Vila Nova de Gaia, por não 
pagarem o laudémio da Quinta da Vidigueira e de outras terras que compraram na dita 
freguesia, de que o Cabido é senhorio direto. 
Este documento contém a transcrição do mandado de subvenda e da confirmação do 
pagamento. 

Cota actual: K/14/4/5 - 741, fl. 463 - 476 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742 
Título: Sentenças n.º 20  
Datas de produção: 1728-11-15 / 1772-10-14 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 60mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 19 documentos simples/compostos (1 nomeação, 1 requerimento, 3 

contratos de emprazamento, 2 cartas de sentença cível, 3 escrituras de compra/venda, 1 
auto de anulação, 2 procurações, 2 escrituras de composição, 2 propostas, 1 auto de recurso 
e 1 petição) relativos aos seguintes assuntos: nomeação de vidas em prazo; construção de 



235 
 

um telheiro para a imagem da Senhora da Natividade; emprazamento de casal; pagamento 
de laudémios; anulação de prazos; questões sobre os votos de Santiago; paramentos da 
capela-mor da Igreja de Válega; e compra e venda de casas. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Baião, Vilar do Paraíso, Santo Ildefonso e Santa Maria de Válega. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742 
Cota original: 20 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
início do livro. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00001 
Título: Certidão da escritura de nomeação do prazo de umas casas sitas na Rua das Flores que o 

Capitão valério Lopes fez a sua filha Josefa Felizarda Brandão Lopes em pagamento de 
legítima (...). 

Datas de produção: 1769-10-07 / 1770-02-06 
Âmbito e conteúdo: Certidão de escritura de nomeção de prazo relativo a umas casas situadas na Rua das 

Flores que fez o Capitão Valério Lopes para a sua filha Josefa Felizarda Brandão Lopes, 
para sua legítima posse, e resposta que o Procurador do Cabido deu, indicando a obrigação 
do pagamento do laudémio sobre as propriedades. 
Este documento contém a transcrição do despacho, da certidão, do auto de posse e da 
resposta. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 1 - 12 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00002 
Título: Certidão do requerimento que fez o tesoureiro da Imagem da Senhora da Natividade para o 

Senado da Câmara lhe conceder licença a fim de fazer um telheiro junto à parede da fonte 
(...). 

Datas de produção: 1764-03-24 / 1764-05-06 
Âmbito e conteúdo: Certidão de requerimento que o tesoureiro da Imagem da Senhora da Natividade fez ao 

Senado da Câmara do Porto para que este lhe concedesse licença para fazer um telheiro 
junto da parede da fonte, onde seriam construídas umas estátuas de pedra para adornar o 
altar da Senhora da Natividade, e resposta que o Procurador da mesma cidade deu dizendo 
que esse lugar já estava destinado para as bancas do bacalhau mas que poderia ser feito o 
telheiro por cima do boqueirão. 
Este documento contém a transcrição do despacho, da certidão e da resposta. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 13 - 15 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00003 
Título: Certidão de um prazo antigo escrito em pergaminho do casal de Vilar de Dona Ema feito a 

Manuel Joanes e mulher Susana Peres. 
Datas de produção: 1766-10-05 / 1766-10-05 
Âmbito e conteúdo: Certidão de um prazo antigo, escrito em pergaminho e datado de 1373-07-16, feito entre o 

Cabido da Sé do Porto e Manuel Joanes e sua mulher Susana Peres, relativo a um casal de 
Vilar de Dona Ema.  
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 16 - 19 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00004 
Título: Certidão de sentença dada contra o Senado da Câmara a favor do Capitão João Domingues 

de Aguiar em que foi absolvido dos laudémios que lhe pedia pelas casas na Rua do 
Calvário e fábrica de tabaco. 

Datas de produção: 1732-02-04 / 1732-02-04 
Âmbito e conteúdo: Certidão da sentença dada contra o Senado da Câmara do Porto a favor do Capitão João 

Domingues de Aguiar, em que este foi absolvido do pagamento dos laudémios que se lhe 
pedia pelas casas situadas na Rua do Calvário e na fábrica do tabaco. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 20 - 23 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00005 
Título: Certidão da escritura que a respeito de umas atafonas fez o Senado da Câmara desta 

cidade. 
Datas de produção: 1728-11-15 / 1749-09-28 
Âmbito e conteúdo: Certidão de escritura que o Senado da Caãmara do Porto fez relativo a umas atafonas 

(azenhas) que pertenciam a moradores do Porto. 
Este processo é composto pela certidão de escritura (fl. 24-35), a qual é antecedida de um 
despacho e data de 1728-11-15; e pela certidão de prazo de uma das atafonas que era 
propriedade do Convento Corpus Christi (fl. 36-41), a qual é antecedida de um despacho e 
data de 1749-09-28. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 24 - 41 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00006 
Título: Certidão de uns autos que correram entre o Reitor dos Orfãos e a Regente do 

Recolhimento do Anjo e Procurador da Cidade, em que se julgou nulo o prazo feito pela 
Câmara (...). 

Datas de produção: 1734-11-23 / 1734-11-23 
Âmbito e conteúdo: Certidão relativa a uns autos que ocorreram entre o Reitor do Colégio dos Meninos Orfãos 

e a Madre Regente do Recolhimento do Anjo e o Procurador da cidade do Porto, em que 
se julgou nulo o prazo feito pela Câmara da mesma cidade de um pedaço de terra junto à 
cerca do Colégio dos Orfãos. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 42 - 49 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00007 
Título: Certidão do prazo que o Senado da Câmara tinha feito no Reitor do Colégio dos Orfãos. 
Datas de produção: 1732-03-22 / 1732-03-22 
Âmbito e conteúdo: Certidão do prazo que o Senado da Câmara do Porto tinha celebrado com o Reitor do 

Colégio dos Meninos Orfãos relativo a um pedaço de terra junto à cerca do dito colégio. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 52 - 63 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00008 
Título: Procuração que fizeram os moradores de Campêlo para assinarem a escritura de segurança 

dos votos de Baião. Dita Escritura.  
Datas de produção: 1755-01-28 / 1755-02-01 
Âmbito e conteúdo: Procuração que os moradores da freguesia de S. Bartolomeu de Campêlo fizeram para 

poderem assinar a escritura de segurança dos votos de Baião. 
Este processo é composto pela procuração (fl. 63-90) que data de 1755-01-28; e pela 
escritura  (fl. 161-196) que data de 1755-02-01. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 63 - 90; 161 - 196 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-26-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00009 
Título: Transação entre o Cabido e o Juíz e Eleitos e Procurador do Povo da freguesia de S. Pedro 

da Teixeira sobre os votos de Baião. 
Datas de produção: 1753-05-27 / 1753-05-31 
Âmbito e conteúdo: Transação entre o Cabido e o Juíz, os Eleitos e o Procurador do Povo da freguesia de S. 

Pedro da Teixeira relativa aos votos de Baião. 
Este processo é composto pela transação (fl. 91-112) que data de 1753-05-31; pela 
procuração do Cabido a nomear o seu procurador (fl. 113) que data de 1753-05-29; e pela 
procuração do Juíz (fl. 114-119) que data de 1753-05-27. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 91 - 119 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-26-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00010 
Título: Composição entre o Reverendíssimo Cabido e os moradores da freguesia de S. Miguel de 

Tresouros sobre o mesmo objeto dos votos de Baião. 
Datas de produção: 1755-03-23 / 1755-05-04 
Âmbito e conteúdo: Composição entre o Cabido da Sé do Porto e os moradores da freguesia de S. Miguel de 

Tresouros sobre os votos de Baião. 
Este processo é composto pela composição (fl. 120-140) datada de 1755-05-04; pelo rol de 
repartição dos bens (fl. 141-146) que data de 1755-04-21; pela procuração do Cabido a 
nomear o seu Procurador (fl. 147), datado de 1755-05-02; e pela procuração dos 
moradores a nomear o seu Procurador (fl. 148), que data de 1755-04-20. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 120 - 148 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-26-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00011 
Título: Procuração da freguesia de Mesão Frio, Tresouras e outras de fora para a dita composição 

entre o Cabido e os moradores dessas freguesias sobre os votos de Baião. 
Datas de produção: 1755-04-11 / 1755-04-20 
Âmbito e conteúdo: Procuração da freguesia de Mesão Frio, Tresouras e outras para que se procedesse à 

composição entre o Cabido e os moradores dessas freguesias sobre os votos de Baião. 
Este processo é composto pela procuração da freguesia de Mesão Frio (fl. 149-153) que 
data de 1755-04-11; e pela procuração da fregusia de Tresouras e outras (fl. 154-160) 
datada de 1755-04-20. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 149 - 160 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00012 
Título: Composição entre o Reverendíssimo Cabido e o Povo da freguesia de Valadares, concelho 

de Baião, sobre os votos. 
Datas de produção: 1755-08-13 / 1755-11-16 
Âmbito e conteúdo: Composição entre o Cabido da Sé do Porto e os moradores da freguesia de Valadares, 

concelho de Baião, sobre os votos desse mesmo concelho. 
Este processo é composto pela composição (fl. 197-217), que data de 1755-11-16; pela 
procuração do Cabido a nomear o seu Procurador (fl. 218), datada de 1755-11-13; pela 
procuração do Povo a nomear o seu Procurador (fl. 219-225), datada de 1755-11-08; e por 
3 certidões (fl. 226-228) datadas de 1755-09-06, 1755-09-04 e1755-08-13. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 197 - 228 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00013 
Título: Proposta do Cabido a respeito de um prazo na freguesia de Santo Ildefonso que foi de 

Jerónimo Brandão e depois de Genoveva Martins e Afonso de Melo (...). 
Datas de produção: 1764-11-12 / 1764-11-12 
Âmbito e conteúdo: Proposta do Cabido da Sé do Porto a respeito de um prazo em 3 vidas, na freguesia de 

Santo Ildefonso, que foi de Jerónimo Brandão e depois de Genoveva Martins e Afonso de 
Melo, sendo que este último reconheceu por senhorio o Bispo da mesma cidade, e 
respostas sobre este assunto a favor do Cabido que era o direto senhorio da propriedade. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 229 - 235 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00014 
Título: Proposta sobre o laudémio da Quinta do Paço, que não declara o prazo a quantidade, e 

certidões de se ter pago a quarta parte. 
Datas de produção: 1734-01-21 / 1734-01-21 
Âmbito e conteúdo: Proposta do Cabido da Sé do Porto sobre o laudémio da Quinta do Paço, de que é direito 

senhorio, por não declarar o prazo a quantidade que deve ser paga, e certidões que 
confirmam o pagamento da quarta parte desse laudémio. 
Este processo é composto por um primeiro documento com informações sobre o 
pagamento do laudémio e a proposta do Cabido (fl. 236-237); e por um segundo 
documento que é a certidão da escritura e da carta de arrematação (fl. 238-242), que data 
de 1734-01-21. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 236 - 242 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00015 
Título: Certidão dos autos de recurso que interpuseram os escrivães do Eclesiástico pelos 

procedimentos do Juíz Agostinho Alves Barbosa. 
Datas de produção: 1768-02-01 / 1768-02-01 
Âmbito e conteúdo: Certidão dos autos de agravo de recurso que interpuseram João Lourenço Pinto, Inácio da 

Costa Teixeira e António José do Vale, escrivães do Auditório Eclesiástico, pelos 
procedimentos do Juíz Agostinho Alves Barbosa. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 243 - 262 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00016 
Título: Petição que fez o Cabido para o Pároco da Válega receber os paramentos constantes do rol 

e respeitantes à Capela-mor, certidão de intimação e recibo do Reverendo Abade. 
Datas de produção: 1762-10-05 / 1762-10-06 
Âmbito e conteúdo: Petição que o Cabido da Sé do Porto fez para o Pároco da Igreja de Santa Maria de Válega 

receber os paramentos constantes do rol e respeitantes à Capela-mor, certidão de intimação 
e recibo que o Abade passou a comprovar a receção dos ditos paramentos. 
Este processo é composto pela certidão (fl. 263-264), na qual está transcrita a petição, a 
certidão e o recibo, e que data de 1762-10-06; e pelo rol dos paramentos que o Cabido dá à 
dita Igreja (fl. 265), datado de 1762-10-05. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 263 - 265 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 12-27-2012 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00017 
Título: Certidão de um prazo que fez Dona Jerónima Luísa de Magalhães a Manuel Moreira na 

qualidade de subenfiteuta de um chão de casas com suas pertenças na Praça Nova das 
Hortas. 

Datas de produção: 1752-06-26 / 1752-06-26 
Âmbito e conteúdo: Certidão de um prazo que fez Dona Jerónima Luísa de Magalhães a Manuel Moreira, na 

qualidade de subenfiteuta, de um chão de casas com suas pertenças na Praça Nova das 
Hortas, de que o Cabido era direto senhorio. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 266 - 304 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00018 
Título: Certidão da compra que fez o Padre Francisco Carneiro de Araújo a Dona Maria Josefa 

Brasão de uma morada de casas sitas defronte da Igreja da Vitória, de que o Cabido é 
senhorio direto. 

Datas de produção: 1764-08-04 / 1764-08-04 
Âmbito e conteúdo: Certidão de escritura de compra que fez o Padre Francisco Carneiro de Araújo a Dona 

Maria Josefa Brasão de uma morada de casas situadas em frente da Igreja da Vitória, de 
que o Cabido é direto senhorio. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 305 - 310 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0742/00019 
Título: Sentença para título do Cabido contra os moradores da freguesia de Loivos da Ribeira por 

causa dos votos de Baião. 
Datas de produção: 1772-10-14 / 1772-10-14 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de execução de sentença para título do Cabido da Sé do Porto 

contra os moradores da freguesia de Loivos da Ribeira, concelho de Baião, relativa aos 
votos do dito concelho. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os elementos habituais do processo 
judicial.  

Cota actual: K/14/4/5 - 742, fl. 311 - 485 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743 
Título: Sentenças n.º 21 
Datas de produção: 1629-03-24 / 1853-05-02 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 33 documentos simples/compostos (2 exposições, 4 Breves, 2 

declarações, 2 escrituras de composição,  1 dossiê de documentos variados, 2 cartas de 
sentença cível, 1 sentença apostólica, 1 ordem, 2 licenças de edificação, 1 contrato de 
obrigação, 1 carta de dispensa, 4 cartas régias, 1 escritura de compra/venda, 2 doações,  3 
provisões, 1 Bula e 3 pareceres) relativos aos seguintes assuntos: votos de Santiago; 
divisão de prebendas em benefícios; obrigação de dar casa aos rendeiros do Cabido; 
isenção de concurso para as Igrejas unidas ao Cabido; pagamento das censorias e lutuosas 
e dos direitos sobre a carne e o vinho; ordem de prisão de um cónego; obrigação de o 
Cabido assistir ao pontifical de ordens na Sé; dispensa para o Cabido possuir 
perpetuamente uns moinhos; doação de herdades e casais; autorização para o Cabido 
comprar e possuir bens de raiz; e contagem de cónegos. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Comarca da Feira, Ovar, Silvalde, Pedroso, Maia, Vilar de Andorinho, Bretufe e Vila Caiz. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743 
Cota original: 21 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
livro. 
O índice deste livro começa num fl. inumerado do princípio e termina num fl. inumerado 
do fim. 
Há um erro de numeração, os fólios 183 a 188 encontram-se repetidos. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00001 
Título: Exposição dos votos da Feira para servir no conhecimento do modo de se fazer a sua 

arrecadação. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Documento em que são expostos os votos da Feira, para que sirvam de exemplo e 

conhecimento aos capitulares, relativamente ao modo de como se fazer a sua arrecadação. 
Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 1 - 4 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00002 
Título: Cópia do Breve para se dividirem as duas primeiras prebendas que vagarem em quatro 

beneficios para melhor serviço da Catedral. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Breve do Papa Urbano IV relativa à divisão das duas primeiras prebendas que vagarem, 

divisão essa que deverá ser feita em quatro beneficios, de forma a melhorar o serviço da 
Catedral. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl.  5 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro 
n.º 17 dos Originais a fl. 39. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00003 
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Título: Obrigação de Maria da Conceição para dar casas aos rendeiros do Ilustríssimo Cabido em 
Ovar pela renda de 24 mil anuais. 

Datas de produção: 1763-12-08 / 1763-12-08 
Âmbito e conteúdo: Declaração de obrigação de Maria da Conceição para dar casas aos rendeiros do Cabido da 

Sé do Porto em Ovar pela renda de 24 mil reis anuais. 
Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 6 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-2-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00004 
Título: Cópia do Breve de Paulo V para serem isentas de concurso as Igrejas unidas ao Cabido, 

bastando o exame pelo Bispo. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Breve do Papa Paulo V onde declara serem isentas de concurso as Igrejas que se 

encontram unidas ao Cabido, bastando que seja feito o exame pelo Bispo. 
Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 7 - 8 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00005 
Título: Cópia da composição, desistência e quitação entre o Reverendíssimo Cabido e o Dr. João 

Geraldes como herdeiro de seu pai Domingos Geraldes prebendeiro que foi do Cabido, na 
demanda que traziam.  

Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Composição, desistência e quitação relativa a uma demanda existente entre o Cabido da Sé 

do Porto e o Dr. João Geraldes, como herdeiro de seu pai Domingos Geraldes, prebendeiro 
que foi do dito Cabido. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 9 - 11 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00006 
Título: Certidões e papéis pertencentes à causa que houve com o Abade de Silvalde em razão das 

censorias que é obrigado a pagar para a Mitra, Cabido e Massa. 
Datas de produção: 1743-09-23 / 1763-12-20 
Âmbito e conteúdo: Certidões e papéis pertencentes à causa que houve com o Abade de Silvalde, pelo não 

pagamento das censorias, as  quais era obrigado a pagar à Mitra,  ao Cabido e ao rendeiro 
da massa. 
Este processo é composto por três certidões (fl. 12-18; fl. 19-32; e fl. 47-90) datadas, 
respetivamente, de 1760-07-30, 1763-12-20 e 1743-09-23; e por um conjunto de papéis (fl. 
33-36) datado de 1763-03-02. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 12 - 36; 47 - 90 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-2-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00007 
Título: Sentença de força nova a favor do Cabido contra João Bernardo rendeiro da freguesia de 

Pedroso pela censoria que é obrigado a pagar-lhe e ao Massa da Igreja de Seixezelo, anexa 
de Pedroso. 

Datas de produção: 1769-01-20 / 1769-01-20 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de força nova a favor do Cabido da Sé do Porto contra João 

Bernardo, rendeiro da freguesia de Pedroso, pela censoria que este é obrigado a pagar ao 
dito Cabido e ao rendeiro da massa da Igreja de Seixezelo, anexa de Pedroso. 
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Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, petição, despacho, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 37 - 45 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00008 
Título: Mapa das medidas que se pagam o Porteiro da Massa nas Igrejas que declara. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Mapa das medidas de trigo, centeio e milho que se pagam ao rendeiro da massa nas Igrejas 

que este declara e que são: S. Félix da Marinha, Silvalde, Oleiros, Mozelos e Malhadas, 
Antão e Gandra, Nogueira, Pedroso e Seixezelo. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 46 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00009 
Título: Sentenças a favor do Cabido contra a Mitra por causa das lutuosas nas comarcas da Feira e 

Maia. 
Datas de produção: 1699-05-02 / 1750-06-30 
Âmbito e conteúdo: Sentenças cíveis apostólicas a favor do Cabido da Sé do Porto contra a Mitra da mesma 

cidade relativas às lutuosas das comarcas da Feira e da Maia. 
Este processo é composto por três cartas de sentença (fl. 91-98, fl. 99-148, fl. 149-181) 
datadas, respetivamente, de 1699-05-02, 1750-06-30 e 1750-02-05. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 91 - 181 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-2-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00010 
Título: Exposição à medição que se fez nas Hortas em a demanda com o morador de campo José 

Vicente. Vai mais pertencente à dita demanda. 
Datas de produção: 1750-07-08 / 1750-07-08 
Âmbito e conteúdo: Exposição à medição que se fez no Campos das Hortas devido à demanda que o Cabido da 

Sé do Porto tinha com um morador do dito campo, José Vicente. 
Este processo é composto pela exposição da medição dos campos (fl. 182-188); pela 
certidão da escritura do prazo e embargos (fl. 196-213) que data de 1750-07-08; por 
informações várias (fl. 214-217); e pela sentença (fl. 218-235). 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 182 - 188; 196 - 235 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 1-2-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00011 
Título: Ordem do Senhor Bispo porque mandou prender um cónego por não assisitr aos 

Pontificais, e cópia de soltura. 
Datas de produção: 1744-01-02 / 1744-01-05 
Âmbito e conteúdo: Cópia da ordem do Bispo do Porto que mandou prender um cónego por este não assisitr 

aos Pontificais, e cópia da sua libertação. 
Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 183 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-2-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00012 
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Título: Carta do Cabido ao Senhor Bispo sobre ir buscá-lo ao Palácio, protestando não lhe 
prejudicar este acto facultativo por estar o negócio afeto a sua Magestade (...). 

Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta do Cabido da Sé do Porto ao Bispo da mesma cidade sobre a necessidade de ir 

buscá-lo ao Palácio por ser o dia da sua sagração, protestando não lhe prejudicar este acto 
facultativo por estar o negócio afeto a sua Magestade, e outros protestos e quesitos que 
houveram a respeito dos presentes que o Bispo mandava nos Pontificais, aos assistentes e a 
outras partes. 
Este processo é composto pela carta de protesto do Cabido (fl. 184) e pelos protestos e 
litígios que houveram sobre o assunto (fl. 289-292). 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 184; 289 - 292  
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00013 
Título: Carta do Cabido ao Senhor Bispo pedindo-lhe licença para usar das mais competências por 

o encargo que queria impor de assistir o Cabido do Pontifical de Ordens na Sé. 
Datas de produção: 1744-01-01 / 1744-01-01 
Âmbito e conteúdo: Carta do Cabido da Sé do Porto ao Bispo da mesma cidade pedindo-lhe licença para usar 

das mais competências devido ao encargo que queria impor de o Cabido assistir ao 
Pontifical de Ordens na Sé. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 185 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-2-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00014 
Título: Carta que escreveu o Senhor Bispo mostrando a obrigação que tinha o Cabido de lhe 

assistir ao Pontifical de Ordens na Sé, e resposta que se lhe deu. 
Datas de produção: 1743-12-20 / 1743-12-20 
Âmbito e conteúdo: Carta que o Bispo da Sé do Porto escreveu ao Cabido da mesma cidade mostrando a 

obrigação que este tinha de lhe assistir ao Pontifical de Ordens na Sé e resposta que 
obteve. 
Este processo é composto pela carta do Bispo (fl. 186-187) e pela resposta do Cabido (fl. 
188-189), sendo ambos os documentos datados de 1743-12-20. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 186 - 189 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-2-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00015 
Título: Pontos de composição entre o Senhor Bispo e Cabido sobre a Igreja de Vila Nova, 

lutuosas, celeiros de Guetim, Bula do seminário, música, meirinho da portagem, lugar das 
rematações das rendas anuais. 

Datas de produção: 1750-01-27 / 1750-01-27 
Âmbito e conteúdo: Pontos de composição entre o Bispo da Sé do Porto e o Cabido da mesma cidade sobre os 

seguintes assuntos: Igreja de Vila Nova de Gaia, lutuosas, celeiros de Guetim, Bula do 
seminário, música, meirinho da portagem e lugar das rematações das rendas anuais. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 190 - 195 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-8-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00016 
Título: Certidão da carta de dispensa dada para o Cabido possuir in perpetuum a 3ª parte de uns 

moinhos em Vilar de Andorinho e o casal de Bretufe na freguesia de Avanca que lhe 
deram os capitulares. 
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Datas de produção: 1769-08-20 / 1769-08-20 
Âmbito e conteúdo: Certidão da carta de dispensa dada pelos Capitulares da Sé do Porto ao Cabido da mesma 

cidade para que este pudesse possuir in perpetuum a 3ª parte de uns moinhos em Vilar de 
Andorinho e o casal de Bretufe, na freguesia de Avanca. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 236 - 239 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00017 
Título: Certidão da carta do senhor Rei D. Sebastião para o Cabido poder comprar quinhentos 

cruzados de bens de raíz para aniversários. 
Datas de produção: 1769-07-10 / 1769-07-10 
Âmbito e conteúdo: Certidão da carta do Rei D. Sebastião para o Cabido da Sé do Porto, autorizando que este 

possa comprar quinhentos cruzados de bens de raíz para aniversários. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 240 - 243 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00018 
Título: Carta de El-Rei para que nenhum fidalgo ou outro qualquer tome as herdades e casais, 

foros ou outros direitos que o Bispo e Cabido tenham em terras reguengas por mercê que 
El-Rei fizesse. 

Datas de produção: 1769-10-05 / 1769-10-05 
Âmbito e conteúdo: Carta de D. João I para que nenhum fidalgo ou outro qualquer tomasse as herdades e 

casais, foros ou outros direitos que o Bispo e Cabido da Sé do Porto tinham em terras 
reguengas que o Rei lhes tivesse concedido. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão da carta. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 244 - 246 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro 
n.º 29 dos Originais a fl. 19. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00019 
Título: Provisão para Afonso Luís cónego da Sé do Porto e prior de Santa Marinha de Vila Nova 

de Gaia poder comprar bens de raiz até à quantia de trinta mil réis, contanto que por sua 
morte as deixe a pessoas leigas. 

Datas de produção: 1769-08-01 / 1769-08-01 
Âmbito e conteúdo: Provisão dada por D. Afonso V para que Afonso Luís, cónego da Sé do Porto e prior da 

Igreja de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, pudesse comprar bens de raiz até à 
quantia de trinta mil réis, contanto que por sua morte esse bens fossem deixados a pessoas 
leigas. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão da provisão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 247 - 249 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro 
n.º 29 dos Originais a fl. 57 e 57v. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00020 
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Título: Certidão da compra de certos casais na Maia, Gondomar e Novelhas que fez D. Gonçalo 
Pereira, Arcebispo de Braga, na qualidade de Padre e não de prelado, licença que houve de 
El-Rei (...). 

Datas de produção: 1769-10-07 / 1769-10-07 
Âmbito e conteúdo: Certidão da compra de certos casais na Maia, Gondomar e Novelhas que fez D. Gonçalo 

Pereira, Arcebispo de Braga, na qualidade de Padre e não de prelado, licença que houve do 
Rei para a sua compra e doação que fez ao Cabido da Sé do Porto de dois casais de 
Novelhas, no julgado de Penafiel. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 250 - 259 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00021 
Título: Certidão da doação que Gonçalo Gonçalves, sua mulher e filhos fizeram ao Cabido da 

herdade que tinham na Vila de Ovar. 
Datas de produção: 1769-08-04 / 1769-08-04 
Âmbito e conteúdo: Certidão da doação que Gonçalo Gonçalves, sua mulher e filhos, fizeram ao Cabido da Sé 

do Porto, da herdade que tinham na Vila de Ovar. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 260 - 261 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00022 
Título: Certidão da carta do Senhor Rei D. Afonso sobre a permissão dos bens possuídos pelos 

Mosteiros, Igrejas e Ordens por não serem demandados ainda que a possuíssem em 
reguengos com certas declarações.  

Datas de produção: 1769-10-06 / 1769-10-06 
Âmbito e conteúdo: Certidão da carta de D. Afonso V sobre a permissão dos bens possuídos pelos Mosteiros, 

Igrejas e Ordens, para que estes não pudessem ser demandados, ainda que possuíssem bens 
em reguengos e mostrassem certas declarações.  
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 263 - 270 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00023 
Título: Certidão da provisão para o Cabido possuir umas casas sitas no arrabalde da cidade, que 

lhe doou o Coronel Bartolomeu Ferraz de Andrade. 
Datas de produção: 1769-08-01 / 1769-08-01 
Âmbito e conteúdo: Certidão da provisão para o Cabido da Sé do Porto possuir umas casas situadas no 

arrabalde da cidade que lhe foram doadas pelo Coronel Bartolomeu Ferraz de Andrade. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 271 - 274 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00024 
Título: Certidão da doação do casal de Vila Caiz ao Cabido e licença régia para o possuir. 
Datas de produção: 1769-09-02 / 1769-09-02 
Âmbito e conteúdo: Certidão da doação do casal de Vila Caiz ao Cabido da Sé do Porto e licença régia para 

que este o pudesse possuir. 
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Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 
Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 275 - 281 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00025 
Título: Carta de El-Rei D. Afonso para o Cabido poder comprar e possuir bens de raíz até à 

quantia de trinta mil réis, contanto que não fosse em reguengos. 
Datas de produção: 1769-08-05 / 1769-08-05 
Âmbito e conteúdo: Carta de D. Afonso V para o Cabido da Sé do Porto poder comprar e possuir bens de raíz 

até à quantia de trinta mil réis, desde que esses bens não fossem localizados em reguengos. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão da carta. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 282 - 284 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro 
n.º 29 dos Originais a fl. 10. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00026 
Título: Cópia do Breve de Paulo V para as Igrejas unidas ao Cabido não serem providas em 

concurso e declaração de Clemente XII que especificou as cinco vigairarias  de Vila Nova, 
Azurara, Ovar, Válega e Paranhos. 

Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Breve do Papa Paulo V para que as Igrejas unidas ao Cabido não fossem providas em 

concurso e declaração do Papa Clemente XII que especificou as cinco vigairarias de Vila 
Nova de Gaia, Azurara, Ovar, Válega e Paranhos. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 285 - 287 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00027 
Título: Breve do Papa Bonifácio que aprova o facto do Cabido de Lisboa ter um Juíz que conheça 

das causas da dízima e mais coisas pertencentes à sua Mesa. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Breve do Papa Bonifácio que aprova o facto de o Cabido de Lisboa ter um Juíz com 

conhecimentos sobre as causas da dízima e outros assuntos pertencentes à sua Mesa. 
Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 288 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00028 
Título: Certidão de uma renúncia em a Sé de Faro que se julgou a Bula justificada, não obstante a 

impetra que tinha havido. 
Datas de produção: 1747-10-20 / 1747-10-20 
Âmbito e conteúdo: Certidão de uma renúncia sobre a Sé de Faro, em que se julgou a Bula justificada, não 

obstante a impetra que tinha havido. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 293 - 301 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 



247 
 

Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00029 
Título: Sentença que obteve o Cabido por si e com representante do Clero contra o rendeiro do 

usual da carne e vinho para os embargadores não pagarem semelhante direito. 
Datas de produção: 1715-01-11 / 1715-01-16 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível que obteve o Cabido por si e com representante do Clero contra o 

rendeiro do usual da carne e do vinho, para os embargadores não pagarem semelhante 
direito. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, procuração, despacho, notificação, razão de embargos, sentença, petição, 
despacho e custas, terminando com um termo de requerimento. 

Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 302 - 321 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00030 
Título: Parecer para não ser contado um cónego, por exercer o cargo de deputado da Mesa de 

Consciência e Ordem. 
Datas de produção: 1629-03-24 / 1629-03-24 
Âmbito e conteúdo: Parecer do Cabido da Sé do Porto para que não fosse contado um cónego que se 

encontrava a exercer o cargo de deputado da Mesa de Consciência e Ordem. 
Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 322 - 325 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 1-2-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00031 
Título: Parecer para não ser contado um cónego que vai a Roma tratar negócios de Príncipe. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Parecer do Cabido da Sé do Porto para não ser contado um cónego que vai a Roma tratar 

negócios do Príncipe (futuro D. José I). 
Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 326 - 327 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00032 
Título: Parecer para serem contados os cónegos exterminados por ordem do Príncipe. 
Datas de produção: 1737-12-02 / 1737-12-02 
Âmbito e conteúdo: Parecer para serem contados os cónegos de Braga exterminados por ordem do Príncipe 

(futuro D. José I). 
Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 328 - 335 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 1-2-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0743/00033 
Título: Original da provisão do Bispo D. Jerónimo acerca do modo de cumprir as obrigações do 

Arcediagado do Porto, extinto. 
Datas de produção: 1818-03-14 / 1853-05-02 
Âmbito e conteúdo: Original da provisão dada pelo Bispo do Porto D. Jerónimo sobre o modo de cumprir as 

obrigações do Arcediagado do Porto, extinto. 
Cota actual: K/14/5/1 - 743, fl. 336 - 341 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-2-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0744 
Título: Sentenças n.º 22 
Datas de produção: 1721-11-13 / 1743-07-13 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 70mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 10 documentos simples/compostos (1 carta de arrematação, 1 auto de 

posse, 1 Bula, 1 requerimento, 1 dossiê de documentos variados, 1 memória, 1 auto de 
recurso, 2 petições e 1 apenso) relativos aos seguintes assuntos: arrematação de casais; 
renúncia à Igreja de Válega; vinda de um ministro eclesiástico de Braga ao Porto para 
inquirir testemunhas; papéis relativos à apresentação da Igreja de Válega; e apenso dos 
autos beneficiais. 
Estes processos encontram-se relacionados com a freguesia de Santa Maria de Válega. 

Cota actual: K/14/5/1 - 744 
Cota original: 22 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
livro. 
Há um erro de numeração, os fólios 240 a 279 encontram-se repetidos. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0744/00001 
Título: Certidão de arrematação dos casais da Igreja de Válega em 1736 e do requerimento de um 

pensionário para se lhe pagar a pensão que tinha no rendimento da dita Igreja. 
Datas de produção: 1736-09-00 / 1739-09-00 
Âmbito e conteúdo: Certidão de arrematação dos casais da Igreja de Santa Maria de Válega em 1736, por parte 

do Cabido da Sé do Porto, e de requerimento de um pensionário para se lhe pagar a pensão 
de que tinha usufruto no rendimento da dita Igreja. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 744, fl. 1 - 19 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0744/00002 
Título: Certidão do título e posse do Padre Henrique de Sequeira apresentado pelo Cabido na 

Igreja de Válega. 
Datas de produção: 1738-10-29 / 1738-10-29 
Âmbito e conteúdo: Certidão de título e posse do Padre Henrique de Sequeira, apresentado pelo Cabido da Sé 

do Porto, na Igreja de Santa Maria de Válega. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 744, fl. 20 - 27 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0744/00003 
Título: Bulas da renúncia da Igreja de Válega a favor do Reverendo Manuel Valente da Fonseca e 

sentença que o mandou investir na posse. 
Datas de produção: 1721-11-13 / 1721-11-13 
Âmbito e conteúdo: Bulas da renúncia da Igreja de Santa Maria de Válega a favor do Reverendo Manuel 

Valente da Fonseca e sentença que o mandou investir na posse da dita Igreja. 
Este processo é composto pela cópia de duas Bulas (fl. 28-31) e por um conjunto de 



249 
 

documentos relativos à sentença (fl. 32-34). 
Cota actual: K/14/5/1 - 744, fl. 28 - 34 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 31v 

Data da descrição: 1-3-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0744/00004 
Título: Traslado do requerimento que fez o Ecónomo da Mitra para não vir um Ministro 

Eclesiástico de Braga a este bispado inquirir umas testemunhas pela posse em que está a 
Mitra (...). 

Datas de produção: 1738-02-05 / 1738-02-05 
Âmbito e conteúdo: Requerimento que fez o Ecónomo da Mitra do Porto para que não viesse um Ministro 

Eclesiástico de Braga a este bispado inquirir umas testemunhas sobre a posse/direito que a 
Mitra tinha de não exercer acto de jurisdição, apesar de o puder fazer nesta diocese do 
Porto e sentença que se proferiu a este respeito. 

Cota actual: K/14/5/1 - 744, fl. 35 - 44 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-3-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0744/00005 
Título: Papéis relativos à Igreja de Válega na apresentação que fez o Cabido em 1736 no Padre 

Henrique de Sequeira, contenda com a Mitra que a pretendia prover por concurso (...). 
Datas de produção: 1736-03-30 / 1743-07-13 
Âmbito e conteúdo: Papéis relativos à Igreja de Santa Maria de Válega na apresentação que o Cabido da Sé do 

Porto fez, em 1736, no Padre Henrique de Sequeira; contenda com a Mitra do Porto que 
pretendia prover a dita Igreja por concurso; várias respostas que vieram de Roma; e um 
Breve para o Vigário Capelão informar e notificar o Cabido, para que este deduzisse o seu 
dinheiro perante a Sagrada Congregação do Concílio da Cúria Romana. 
Este processo é composto pelo Breve (fl. 45-46) datado de 1736-05-29; por papéis 
relativos à apresentação (fl. 47-48); por um conjunto de respostas oriundas de Roma (fl. 
49-63) que apresentam como datas extremas 1736-03-30 a 1743-07-13; e por papéis 
relativos à contenda com a Mitra (fl. 64-71) que têm como datas extremas 1736-07-27 a 
1743-01-26. 

Cota actual: K/14/5/1 - 744, fl. 45 - 71 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 1-3-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0744/00006 
Título: Lembrança de um caso acontecido com os Padres da Companhia de Coimbra em que 

unindo-se-lhe a Igreja de Curia e anexas, e havendo demanda entre os ditos Padres e o 
Vigário (...). 

Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Lembrança de um caso acontecido, em 1651, com os Padres da Companhia de Coimbra 

em que, unindo-se-lhe a Igreja da Curia e anexas, e havendo demanda entre os ditos Padres 
e o Vigário, que pretendia apresentar as anexas em Roma, se julgou contra ele. 

Cota actual: K/14/5/1 - 744, fl. 103 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0744/00007 
Título: Recursos na Coroa sobre a apresentação da Igreja de Válega e providência referida no 

documento anterior (00006). 
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Datas de produção: 1736-05-29 / 1739-06-20 
Âmbito e conteúdo: Recursos colocados na Coroa sobre a apresentação da Igreja de Santa Maria de Válega e 

providências tomadas. 
Este processo é composto por seis certidões de remessa de autos de agravo que a Mitra do 
Porto interpôs contra o Cabido da mesma cidade, perante a Relação de Braga (fl. 72-81; 
82-96; 97-103; 104-219; 220-260; 262-349) e que datam as três primeiras de 1736-12-06 e 
as seguintes de 1736-12-17, 1736-12-05 e 1736-11-26, respetivamente; por um documento 
da Cúria Romana (fl. 261) datado de _-02-1737; por um cópia da certidão que foi para 
Roma (fl. 350-351) com data de 1737-10-03; por uma certidão pedida pelo Cabido da Sé 
do Porto com o teor da petição de agravo da Mitra (fl. 352-372) datada de 1736-05-29; 
pela cópia de documentos vários (fl. 373-380) que apresentam como datas extremas 1737-
06-08 a 1739-06-20; pelo traslado do agravo enviado para D. João V (fl. 381-382), dos 
autos de petição (fl. 383-385), das apelações do Cabido (fl. 386-387) e dos autos de 
embargos e compulsório e citatório (fl. 388-399), todos os quatro traslados datados de 
1737-07-24; e por um apenso (fl. 400-410) datado de 1737-07-06. 

Cota actual: K/14/5/1 - 744, fl. 72 - 102; 104 - 410 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 1-3-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0744/00008 
Título: Traslado da petição e resposta que deu o Reverendíssimo Cabido nos autos de renúncia da 

Igreja de Válega a favor do Padre João da Fonseca de Pinho. 
Datas de produção: 1737-07-24 / 1737-07-24 
Âmbito e conteúdo: Petição e resposta que o Cabido da Sé do Porto deu sobre os autos de renúncia da Igreja de 

Santa Maria de Válega a favor do Padre João da Fonseca de Pinho. 
Cota actual: K/14/5/1 - 744, fl. 411 - 413  
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-3-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0744/00009 
Título: Traslado dos autos de petição do Padre Alexandre Ribeiro reitor da Igreja de Válega para 

se lhe dar côngrua ao coadjutor. 
Datas de produção: 1737-07-23 / 1737-07-23 
Âmbito e conteúdo: Autos de petição do Padre Alexandre Ribeiro, reitor da Igreja de Santa Maria de Válega, 

feitos ao Cabido da Sé do Porto, para que fosse concedida a côngrua ao coadjutor da dita 
Igreja. 
Este processo é composto pelo traslado dos autos de petição (fl. 414-418), da carta 
compulsória (fl. 419-421) e de uma apresentação do Padre João de Almeida (fl. 422-427), 
sendo os três traslados datados de 1737-07-23. 

Cota actual: K/14/5/1 - 744, fl. 414 - 427 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-20-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0744/00010 
Título: Traslado do apenso 6 dos autos beneficiais da Igreja de Válega sobre as Bulas impetradas 

pelo Padre Alexandre Ribeiro e outros apensos sobre previdências da mesma Igreja. 
Datas de produção: 1737-06-17 / 1737-06-23 
Âmbito e conteúdo: Apensos dos autos beneficiais da Igreja de Santa Maria de Válega.. 

Este processo é composto por sete documentos, sendo que o 1º documento é o traslado do 
apenso 6 (fl. 428-441) que contém um auto de aceitação sobre Bulas e data de 1737-06-17; 
o 2º documento é o traslado do apenso 7 (fl. 442-445) que contém uma compulsiva a favor 
do Padre Alexandre Ribeiro e data de 1737-06-23; o 3º documento é o traslado do apenso 
8 (fl. 446-449) que contém uma petição do Cabido e data de 1737-06-22; o 4º documento é 
o traslado do apenso 9 (fl. 450-452) que contém um auto de locativa da Igreja de Santa 
Maria de Válega  e data de 1737-06-21; o 5º documento é o traslado do apenso 10 (fl. 453-
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454) que contém um auto de protesto sobre colação e confirmação e data de 1737-06-22; o 
6º documento é o traslado do apenso 11 (fl. 455-467) que contém um auto de provimento e 
data de 1737-06-17; e o 7º documento é o traslado do apenso 12 (fl. 468-479) que contém 
um auto de apresentação do mando de provimento e data de 1737-06-20. 

Cota actual: K/14/5/1 - 744, fl. 428 - 479 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745 
Título: Sentenças n.º 23 
Datas de produção: 1733-06-11 / 1771-11-07 
Dimensão e suporte: 315 x 220 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 32 documentos simples/compostos (1 carta de reclamação, 1 mandado de 

sequestro, 1 embargo, 1 auto de informação, 2 propostas, 2 representações, 3 escrituras de 
compra/venda, 8 cartas de sentença cível, 3 declarações, 2 ordens, 1 requerimento, 3 
petições, 1 carta de lei, 2 escrituras de composição e 1 carta de arrematação) relativos aos 
seguintes assuntos: reclamação sobre contratos entre dignidades e o Cabido; levantamento 
do sequestro sobre uns casais; pagamento de dízimos, laudémios, pensões, rendas, 
censorias, votos e juros reais; utilização do sacrário na Irmandade da Senhora do Terço; 
venda de fazendas inglesas; compra e venda de propriedades; carta de lei sobre as 
Confirmações Gerais; cobrança da redízima; suspeitas sobre o Cabido sed vacante; e 
construção de um telheiro para a imagem da Senhora da Natividade. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Ovar, 
Santa Maria de Válega, Viariz, Passos de Gaiolo, Viana do Castelo, Leiria, Bougado, 
Vermoim, Vilar do Paraíso, S. João da Folhada e S. João de Grilo. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745 
Cota original: 23 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
livro. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00001 
Título: Escritura de reclamação que fez o Reverendo Álvaro Leite Pereira do Lago tesoureiro-mor 

da Sé sobre o contrato que se tinha celebrado com procuração do Ilustríssimo Cabido (...). 
Datas de produção: 1763-06-17 / 1763-06-17 
Âmbito e conteúdo: Escritura de reclamação que fez o Reverendo Álvaro Leite Pereira do Lago e Vasconcelos, 

tesoureiro-mor da Sé, sobre o contrato que se tinha celebrado com procuração do Cabido 
da Sé do Porto a respeito de eira, coberto e casa que se deveria alugar para quando se fosse 
recolher os dízimos da freguesia de Ovar, sendo que a dita procuração foi assinada sem se 
lhe declarar para que efeito servia nem se ter proposto o negócio em Cabido, tal como 
estipulado na forma dos estatutos dessa instituição. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 1 - 3 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-4-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00002 
Título: Mandado de levantamento de sequestro a favor do Cabido em uns casais de Válega. 
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Datas de produção: 1743-09-12 / 1743-09-21 
Âmbito e conteúdo: Mandado de levantamento de sequestro a favor do Cabido da Sé do Porto sobre uns casais 

da freguesia de Santa Maria de Válega. 
Este documento contém a transcrição do mandado e da declaração de notificação. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 4 - 6 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00003 
Título: Cópia de uns embargos na causa da Igreja de Válega. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Embargos relativos a um acordão de um embargo em que a Igreja de Santa Maria de 

Válega era parte envolvida. 
Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 7 - 10 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00004 
Título: Informação sobre os dízimos que se dividem entre a Mitra e o Arcediagado da Régua. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Informação sobre a divisão dos dízimos entre a Mitra da Sé do Porto e o Arcediagado da 

Régua. 
Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 11 e 17  
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00005 
Título: Proposta que deu o Cabido para não se executar o Breve que permitia o uso do sacrário na 

Irmandade da Senhora do Terço e Caridade. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Proposta que o Cabido da Sé do Porto deu e razões que apresentou para que não se 

executasse o Breve Apostólico que permitia o uso do sacrário na Irmandade da Senhora do 
Terço e Caridade. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 12 - 13 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00006 
Título: Cópia da representação que se fez a Sua Magestade para se não celebrarem os contratos de 

vendas e arrematações dos prazos do Cabido sem o pagamento do laudémio (...). 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Representação que o Cabido da Sé do Porto fez a D. João V para se não celebrarem os 

contratos de vendas e arrematações dos prazos de que era detentor o dito Cabido, sem que 
se obrigassem os compradores a fazerem previamente o pagamento do laudémio, não 
devendo os tabeliães fazer escrituras ou os escrivães passar títulos sem a apresentação da 
respetiva certidão de pagamento. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 14 - 15 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00007 
Título: Cópia da representação que fez o Cabido para se lhe pagar na alfândega desta cidade o 
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juro real. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Representação que o Cabido da Sé do Porto faz  para que lhe fosse pago na alfândega da 

mesma cidade o juro real a que tinha direito. 
Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 16 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00008 
Título: Transação que fizeram os moradores da freguesia de Viariz concelho de Baião sobre os 

votos que são obrigados a pagar ao Cabido. 
Datas de produção: 1754-11-14 / 1754-11-14 
Âmbito e conteúdo: Transação que fizeram os moradores da freguesia de Viariz, concelho de Baião, sobre os 

votos que são obrigados a pagar ao Cabido da Sé do Porto. 
Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 18 - 36 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-7-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00009 
Título: Sentença de penhora do Reverendo Cabido contra António José da Silva como herdeiro de 

Agostinho Pires Fragoso pela pensão de 11mil avos anuais de umas casas na Rua das 
Hortas. 

Datas de produção: 1760-03-07 / 1760-03-07 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora do Cabido da Sé do Porto contra António José da Silva, 

como herdeiro de Agostinho Pires Fragoso, relativa a uma pensão de onze mil avos anuais 
de umas casas situadas na Rua das Hortas. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, mandado executivo, penhora, ação, termo de lançamento, 
sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 37 - 45 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo solto no fl. 45v 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00010 
Título: Sentença contra António Marques da freguesia de Passos de Gaiolo pelas pensões que 

deve do casal de Mato. 
Datas de produção: 1761-10-09 / 1761-10-09 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora do Cabido da Sé do Porto contra António Marques, da 

freguesia de Passos de Gaiolo, pelas pensões que devia ao dito Cabido do casal de Mato. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, penhora, ação, termo de lançamento, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 46 - 55 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 55 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00011 
Título: Sentença de penhora a favor do Cabido contra António Pereira, mulher Maria da Rocha e 

genro Manuel da Rocha da freguesia de Passos de Gaiolo pelas pensões que devem do 
casal de Mato da dita freguesia. 
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Datas de produção: 1761-10-09 / 1761-10-09 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora a favor do Cabido da Sé do Porto contra António 

Pereira, sua mulher Maria da Rocha e seu genro Manuel da Rocha, todos da freguesia de 
Passos de Gaiolo, pelas pensões que deviam do casal de Mato, situado na mesma 
freguesia. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, penhora, ação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 56 - 65 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 64v 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00012 
Título: Sentença de penhora a favor do Cabido contra Domingos da Rocha, filho de Manuel de 

Sousa, Jacinto Vieira, Manuel da Rocha, e Lourenço Fernandes, filho de Diogo Heitor, e 
António Marques (...). 

Datas de produção: 1751-07-05 / 1751-07-21 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora dada por D. José a favor do Cabido da Sé do Porto 

contra Domingos da Rocha (filho de Manuel de Sousa), Jacinto Vieira, Manuel da Rocha, 
Lourenço Fernandes (filho de Diogo Heitor) e António Marques, como herdeiros do Padre 
Manuel Marques da freguesia de Passos de Gaiolo, pelas pensões que deviam do casal de 
Mato. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, penhora, termo de lançamento, sentença, petição, despacho e 
custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 66 - 81 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00013 
Título: Certidão da alfândega de Viana sobre as embarcações que vem para esta cidade do Porto e 

lá descarregaram por qualquer incidente pagam os direitos pertencentes a esta alfândega 
que se lançam em livro separado. 

Datas de produção: 1733-06-11 / 1733-06-11 
Âmbito e conteúdo: Certidão da alfândega de Viana do Castelo sobre as embarcações que iam para esta cidade 

do Porto e que por engano descarregaram na dita alfândega, sendo obrigadas a pagar os 
direitos alfandegários pertencentes a Viana, os quais se lançaram em livro separado. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 82 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00014 
Título: Certidão de ordens expedidas pelo Conselho da Fazenda a respeito da venda de fazendas 

inglesas vindas em uma embarcação que foi represada, e contrato que houve por a represa. 
Datas de produção: 1733-05-25 / 1733-07-29 
Âmbito e conteúdo: Certidão das ordens expedidas pelo Conselho da Fazenda a respeito da venda de fazendas 

inglesas, cuja redízima pertencia ao Cabido da Sé do Porto, vindas numa embarcação que 
foi aprisionada por um corsário espanhol e contrato que houve para a sua libertação. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 83 - 89 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00015 
Título: Certidão do requerimento que fez o tesoureiro-mor da Sé de Leiria ao seu Bispo para ser 

contado no tempo de um exterminio por ordem régia, despacho do prelado, apelação que 
aquele interpôs para a Legacia (...). 

Datas de produção: 1737-06-27 / 1737-06-27 
Âmbito e conteúdo: Certidão relativa ao requerimento que o tesoureiro-mor da Sé de Leiria fez ao seu Bispo 

para ser contado no tempo de um exterminio (= desterro) por ordem régia, ao despacho do 
prelado e à apelação que aquele interpôs para a Legacia, em que o Bispo quis ser parte, e 
sendo provido na Coroa, foi julgado no Desembargo do Paço que as cartas para que o dito 
tesoureiro fosse contado no exterminio estavam mal passadas. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 90 - 120 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00016 
Título: Certidão de uma petição que fez o Abade de Bougado para pagar a censoria a dinheiro que 

o Cabido lhe arbitrasse. 
Datas de produção: 1755-02-08 / 1755-02-08 
Âmbito e conteúdo: Certidão de uma petição que o Abade de Bougado faz para pagar a dinheiro a censoria que 

o Cabido da Sé do Porto lhe arbitrasse. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 121 - 122 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00017 
Título: Certidão do depósito das rendas pertencentes ao Cabido que fez o enfiteuta Pedro Correia 

Pinto de Andrade com citação do prebendeiro. 
Datas de produção: 1756-05-24 / 1756-05-24 
Âmbito e conteúdo: Certidão do depósito das rendas pertencentes ao Cabido da Sé do Porto que fez o enfiteuta 

Pedro Correia Pinto de Andrade, com citação do prebendeiro. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 123 - 126 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00018 
Título: Proposta sobre o laudémio de um prazo que não declara a quantidade e resoluções para se 

dever a 4ª parte. 
Datas de produção: 1734-01-15 / 1734-01-15 
Âmbito e conteúdo: Proposta do Cabido da Sé do Porto sobre o laudémio de um prazo que não declara a 

quantidade na escritura de emprazamento e resoluções para se dever cobrar a quarta parte. 
Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 127 - 128 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-7-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00019 
Título: Carta de lei sobre as confirmações e circular que se expediu aos Corregedores pelo dito 

respeito. 
Datas de produção: 1769-05-06 / 1769-08-19 
Âmbito e conteúdo: Carta de lei sobre as Confirmações Gerais, por se encontrarem incompletas as que se 
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realizaram no reinado de D. João IV. 
Este processo é composto pela carta de lei de D. José e o seu registo (fl. 129-130), 
apresentando como datas extremas 1769-05-06 a 1769-05-09; e pela cópia da circular (fl. 
131) datada de 1760-08-19. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 129 - 131 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-7-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00020 
Título: Pontos de composição entre o Senhor Bispo e Cabido sobre a Igreja de Vila Nova, 

lutuosas, celeiros de S. João de Ver e Guetim, música, Bulas de seminário, meirinho da 
portagem, arrematações e pensões. 

Datas de produção: 1750-01-21 / 1750-01-21 
Âmbito e conteúdo: Pontos de composição entre o Bispo e Cabido da Sé do Porto sobre os seguintes assuntos: 

Igreja de Vila Nova de Gaia, lutuosas, celeiros de S. João de Ver e Guetim, música, Bulas 
de seminário, meirinho da portagem, arrematações e pensões. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl.132 - 139 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-8-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00021 
Título: Escritura de venda que o Dr. Francisco Pinto Brandão e mulher da vila de Ovar fizeram ao 

Ilustríssimo Cabido de um pedaço de terra para o seu celeiro na dita freguesia. 
Datas de produção: 1754-04-07 / 1754-04-07 
Âmbito e conteúdo: Escritura de venda de um pedaço de terra que fez o Dr. Francisco Pinto Brandão e sua 

mulher, moradores na vila de Ovar,  ao Cabido da Sé do Porto  para que este tivesse um 
celeiro na dita freguesia. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 140 -148  
Idioma e escrita: Por (português) 
Notas: Este processo começa no fl. 140 e não no fl. 142, como está indicado no índice do livro. 
Data da descrição: 1-7-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00022 
Título: Certidão da redízima que cobra a Mitra e Cabido. 
Datas de produção: 1757-02-12 / 1757-02-12 
Âmbito e conteúdo: Certidão da redízima que cobra a Mitra e Cabido da Sé do Porto. 

Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 
Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 149 - 150 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00023 
Título: Traslado de uma escritura de venda que fez Manuel Pereira Samora de umas medidas 

impostas no casal de Calquim freguesia de S. Romão de Vemoim. 
Datas de produção: 1759-04-05 / 1759-04-05 
Âmbito e conteúdo: Escritura de venda que fez Manuel Pereira Samora ao Cabido da Sé do Porto de umas 

medidas impostas sobre o casal de Calquim na  freguesia de S. Romão de Vemoim. 
Este documento contém a transcrição do despacho e do traslado da escritura. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 151 - 159 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00024 
Título: Certidão do livro dos registos da alfândega das ordens pertencentes às redízimas da Mitra 

e Cabido. 
Datas de produção: 1757-02-15 / 1757-02-15 
Âmbito e conteúdo: Certidão retirada do livro dos registos da alfândega do Porto relativa às ordens 

pertencentes às redízimas da Mitra e Cabido da Sé da mesma cidade. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 160 - 226 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00025 
Título: Sentença do Capitão José da Cruz Neves contra Feliciana Garcês e filha. 
Datas de produção: 1734-07-19 / 1734-07-19 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível a favor do Capitão José da Cruz Neves e sua mullher contra 

Feliciana Garcês e filha, Maria Teresa, devido a uns libelos de raíz. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, petição, despacho, escritura de composição, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 227 - 244 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00026 
Título: Sentença de penhora do Reverendíssimo Cabido contra Manuel Alberto da Silva da 

freguesia de Vilar de Paraíso pelas rendas que devia da metade do casal do Bispo. 
Datas de produção: 1761-07-02 / 1761-07-02 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora do Cabido da Sé do Porto contra Manuel Alberto da 

Silva, da freguesia de Vilar de Paraíso, pelas rendas que este lhe devia da metade do casal 
do Bispo. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, resposta, penhora, notificação, petição, confissão, sentença e 
custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 245 - 262 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00027 
Título: Sentença de penhora a favor do Cabido contra Jacinta Mendes pelas rendas que devia das 

terras da Quinta do Cem, freguesia de S. João da Folhada. 
Datas de produção: 1761-10-07 / 1761-10-07 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora a favor do Cabido da Sé do Porto contra Jacinta 

Mendes pelas rendas que esta devia das terras situadas na Quinta do Cem, freguesia de S. 
João da Folhada. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, resposta, penhora, citação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 263 - 274 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 274v 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00028 
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Título: Certidão da petição do Reverendo Manuel Ramos Vieira, abade da Sé, em que dava por 
suspeito o Reverendíssimo Cabido sed vacante. 

Datas de produção: 1771-09-04 / 1771-09-04 
Âmbito e conteúdo: Certidão da petição do Reverendo Manuel Ramos Vieira, abade da Sé do Porto, em que 

dava por suspeito o Cabido da mesma cidade em sed vacante, por não se realizarem 
audiências. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 275 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00029 
Título: Sentença de libelo de raíz em que foi opoente o Reverendíssimo Cabido contra o oposto 

João Correira de Silva Figueiredo Castelo Branco como administrador de sua filha (...). 
Datas de produção: 1771-11-07 / 1771-11-07 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de libelo de raíz em que foi opoente o Cabido da Sé do Porto 

contra João Correira de Silva Figueiredo Castelo Branco, como administrador de sua filha, 
sobre umas casas na Fonte Taurina, que se julgou de livre nomeação, como era pretendido, 
tendo o processo sido ganho pelo dito Cabido. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, ação, libelo, artigos de oposição, certidão dos prazos, 
despacho, termo de confissão, termo de desistência, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 276 - 325 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 325v 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00030 
Título: Certidão da petição que fez o tesoureiro da Imagem da Senhora da Natividade para o 

Ilustríssimo Cabido lhe dar licença para fazer um telheiro no terreiro da Praça Nova e 
levantar-lhe o embargo que tinha requerido. 

Datas de produção: 1764-05-06 / 1764-05-06 
Âmbito e conteúdo: Certidão da petição que fez o tesoureiro da Imagem da Senhora da Natividade ao Cabido 

da Sé do Porto para este lhe dar licença para fazer um telheiro no terreiro da Praça Nova e 
levantar-lhe o embargo que tinha requerido. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 326 - 328 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00031 
Título: Cartas do Cabido ao Senhor Bispo e respostas deste sobre o lugar das arrematações das 

rendas comuns às duas Mesas e mesmo sobre estas rendas. 
Datas de produção: 1747-04-05 / 1747-04-11 
Âmbito e conteúdo: Cartas do Cabido da Sé do Porto ao Bispo da mesma cidade e respostas deste sobre o lugar 

das arrematações das rendas comuns às duas Mesas e mesmo sobre estas rendas. 
Este processo é composto por 7 cartas cujas datas extremas são de 1747-04-05 a 1747-04-
11. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 329 - 336 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-7-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0745/00032 
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Título: Composição entre o Reverendíssimo Cabido e os moradores da freguesia de S. João do 
Grilo sobre os votos de Baião. 

Datas de produção: 1754-08-21 / 1754-09-29 
Âmbito e conteúdo: Composição entre o Cabido da Sé do Porto e os moradores da freguesia de S. João do 

Grilo sobre os votos de Baião. 
Este processo é composto pela composição (fl. 337-362) que data de 1754-09-29; por 
quatro procurações de moradores a nomearem os seus Procuradores (fl. 363-365; 366; 367; 
368-372) e que datam, respetivamente, de 1754-09-07, 1754-08-31, 1754-08-31 e 1754-
08-21; e por cinco declarações dos moradores a constituírem o seu Procurador (fl. 373; 
374; 375; 376; 377) e que datam, respetivamente, de 1754-09-29, 1754-09-04, 1754-09-
09, 1754-09-20 e 1754-09-08. 

Cota actual: K/14/5/1 - 745, fl. 337 - 377 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-7-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746 
Título: Sentenças n.º 24 
Datas de produção: 1403-08-25 / 1751-12-13 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 50mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 17 documentos simples/compostos (1 auto de posse, 3 cartas de sentença 

cível, 1 requerimento, 2 contratos de emprazamento, 1 Bula, 1 colação, 1 carta de 
encomendação, 1 testamento, 2 dossiês de documentos variados, 1 sentença cível, 2 
memórias e 1 Breve) relativos aos seguintes assuntos: apresentação e posse da Igreja de 
Santa Marinha e sua união ao Cabido; emprazamento de terras, lugares e quintas; 
renovação de prazos; cobrança dos direitos do açúcar; encomendação da Igreja de Santa 
Marinha por seis meses; doação deixada em testamento para obras na Igreja de Santa 
Marinha; e acrescento da capela-mor da dita Igreja. 
Estes processos encontram-se relacionados com a freguesia de Santa Marinha. 

Cota actual: K/14/5/1 - 746 
Cota original: 24 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
livro. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00001 
Título: Cópia do título e posse da Igreja de Vila Nova a favor do Reverendo D. António do 

Rosário Gouveia apresentado pelo Reverendíssimo Cabido. 
Datas de produção: 1749-03-19 / 1749-06-14 
Âmbito e conteúdo: Título e posse da Igreja de Santa Marinha, de Vila Nova de Gaia, a favor de D. António do 

Rosário Gouveia apresentado pelo Cabido da Sé do Porto. 
Este processo é composto pela cópia do título da Igreja de Santa Marinha (fl. 1-30), datado 
de 1749-06-12; pela procuração de D. António do Rosário Gouveia a nomear o seu 
Procurador (fl. 31); pela declaração de apresentação do referido Padre pelo Cabido (fl. 32-
33), datada de 1749-03-19; pelo auto de posse da dita Igreja (fl. 34-37), que data de 1749-
06-10; pela cópia do mesmo auto de posse lançado nas notas do tabelião (fl. 38-42), datada 
de 1749-06-14; e por três documentos apostólicos (fl. 43-47), também datados do ano de 
1749. 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 1 - 47 
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Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 44 

Data da descrição: 1-8-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00002 
Título: Índex do que contém a sentença que alcançou o Cabido por causa da apresentação da dita 

Igreja de Vila Nova de Gaia. Sentença dita. 
Datas de produção: 1750-06-07 / 1750-06-07 
Âmbito e conteúdo: Sentença que o Cabido da Sé do Porto alcançou contra a Mitra da mesma cidade 

relativamente à apresentação da Igreja de Santa Marinha, situada em Vila Nova de Gaia. 
Este processo é composto pelo Índex do que contém a dita sentença (fl. 48-49) e pela carta 
de sentença (fl. 126-277), a qual contém transcritos todos os documentos indicados no 
índex, e data de 1750-06-07. 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 48 - 49; 126 - 277 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-8-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00003 
Título: Sentença a favor do Reverendíssimo Cabido contra o Porocurador da Mitra por causa da 

apresentação da mesma Igreja de Santa Marinha. 
Datas de produção: 1751-12-13 / 1751-12-13 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível a favor do Cabido da Sé do Porto contra o Porocurador da Mitra da 

mesma cidade por causa da apresentação da Igreja de Santa Marinha, em Vila Nova de 
Gaia. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, vários elementos do processo 
judicial, entre os quais: autuação, petição, despacho, carta de apresentação, embargos, 
registo de apelação da Mitra e do Cabido, suplicação, artigos de atentado, cota, acrescento 
à execução, razões de embargo, notificação, suplicação, termo de desistência, sentença, 
custas, etc. 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 50 - 125 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00004 
Título: Requerimento do Vigário de Vila Nova Cristovão Pereira de Melo para justificar as 

premissas do Breve que obteve a fim de emprazar um pedaço de terra pertencente à Igreja. 
Datas de produção: 1709-08-31 / 1715-10-23 
Âmbito e conteúdo: Requerimento que fez Cristovão Pereira de Melo, vigário da Igreja de Santa Marinha (Vila 

Nova de Gaia), ao Cabido da Sé do Porto para justificar as premissas do Breve que obteve 
com o intuito de emprazar um pedaço de terra pertencente à dita Igreja. 
Este processo é composto pelo requerimento (fl. 278), datado de 1715-10-23; e pela cópia 
das premissas do Breve (fl. 279), datada de 1709-08-31. 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 278 - 279 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 1-8-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00005 
Título: Renovação do prazo de umas casas que fez o Vigário de Vila Nova Simão Antunes a 

Joana de Araújo. 
Datas de produção: 1596-07-05 / 1596-07-05 
Âmbito e conteúdo: Emprazamento e renovação de prazo em três vidas de umas casas junto à Igreja de Santa 

Marinha que Simão Antunes, vigário da dita Igreja, fez a Joana de Araújo, viúva de Cosme 
Luís Pinto. 
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Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 280 - 283 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-22-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00006 
Título: Emprazamento do lugar da Fervença que fez o Cabido a Francisco Anes com a pensão de 

seis maravedis pagos anualmente ao mesmo ou a quem trouxer arrematada a Igreja de Vila 
Nova. 

Datas de produção: 1403-08-25 / 1403-08-25 
Âmbito e conteúdo: Emprazamento do lugar da Fervença, em Vila Nova de Gaia, que fez o Cabido da Sé do 

Porto a Francisco Anes com a pensão de seis maravedis pagos anualmente ao mesmo 
Cabido ou a quem trouxer arrematada a Igreja de Santa Marinha. 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 284 - 286 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-22-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00007 
Título: Certidão da Bula de provimento da Igreja de Vila Nova a favor do Reverendo Simão 

Antunes. 
Datas de produção: 1736-10-23 / 1736-10-23 
Âmbito e conteúdo: Certidão da Bula de provimento da Igreja de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, dada 

no ano de 1553, a favor do Reverendo Simão Antunes. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 287 - 292 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00008 
Título: Certidão do teor da colação do Reverendo Manuel Pinheiro Chaves na Igreja de Vila 

Nova. 
Datas de produção: 1748-12-11 / 1748-12-11 
Âmbito e conteúdo: Certidão do teor da colação do Reverendo Manuel Pinheiro Chaves na Igreja de Santa 

Marinha, em Vila Nova de Gaia. 
Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 293 - 296 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-8-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00009 
Título: Interrogatórios e respostas a respeito dos direitos do açúcar. 
Datas de produção: 1725-11-26 / 1725-11-26 
Âmbito e conteúdo: Interrogações feitas pela Mitra e Cabido da Sé do Porto e respostas dadas pelas Mesa da 

Fazenda a respeito dos direitos do acúcar. 
Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 297 - 304 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-29-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00010 
Título: Traslado da carta de encomendação da Igreja de Vila Nova a favor do Padre Manuel 

Rodrigues que foi confirmado por seis meses. 
Datas de produção: 1736-10-23 / 1736-10-23 
Âmbito e conteúdo: Certidão do traslado do Apenso 6 dos Autos Beneficiais da Igreja de Santa Marinha que 

contém a carta de encomendação da dita Igreja de Vila Nova de Gaia a favor do Padre 
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Manuel Rodrigues, o qual foi confirmado por seis meses. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 305 - 308 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00011 
Título: Certidão do testamento de Bartolomeu Ferraz de Almeida que instituiu um legado anual 

para uma merceeria na Igreja de Vila Nova e designou 10 mil cruzados para se reedificar a 
dita Igreja. 

Datas de produção: 1738-09-27 / 1738-09-27 
Âmbito e conteúdo: Certidão do testamento de Bartolomeu Ferraz de Almeida que instituiu um legado anual 

para uma merceeria na Igreja de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, e designou 10 mil 
cruzados para se reedificar a dita Igreja. 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 309 - 317 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-8-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00012 
Título: Sentença a favor do Reverendíssimo Cabido contra Joana da Silva Carneiro Vieira e filha 

Maria Josefa e genro Marcos Pinto Pereira, por causa do prazo da Quinta de Valverde ou 
Monteiro em Vila Nova de Gaia. 

Datas de produção: 1731-07-11 / 1731-07-30 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível a favor do Cabido da Sé do Porto contra Joana da Silva Carneiro 

Vieira, filha Maria Josefa e genro Marcos Pinto Pereira, por causa do prazo da Quinta de 
Valverde ou Monteiro em Vila Nova de Gaia. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, oferta, cota e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 318 - 344 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00013 
Título: Papéis pertencentes à Igreja de Vila Nova sobre o acrescento da capela-mor e 

requerimento dos mordomos da Confraria do Santíssimo para os visitadores não 
levantarem do cepo o dinheiro das condenações. 

Datas de produção: 1669-08-31 / 1676-03-01 
Âmbito e conteúdo: Papéis pertencentes à Igreja de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, sobre o acrescento 

da capela-mor e requerimento dos mordomos da Confraria do Santíssimo Sacramento para 
os visitadores não levantarem do cepo o dinheiro das condenações. 
Este processo é composto por uma apresentação do estado da capela-mor (fl. 345), datada 
de 1669-08-31; pelo requerimento dos mordomos da Confraria (fl. 346), datado de 1676-
03-01; por uma declaração do vigário da Igreja de Santa Marinha, em que se compromete 
a terminar as obras apenas com a ajuda monetária da Confraria (fl. 347), que data de 1670-
03-03; por uma declaração dos pedreiros, em que se comprometem a fazer as ditas obras 
de acrescento (fl. 348), datada de 1670-02-18; e por uns apontamentos da obra (fl. 349), 
não datados. 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 345 - 349 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-8-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00014 
Título: Sentença do Reverendíssimo Cabido contra a Mitra em que se admitiu àquele a 

apresentação da Igreja de Vila Nova no Reverendo Manuel Pinheiro Chaves. 
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Datas de produção: 1683-10-07 / 1683-10-07 
Âmbito e conteúdo: Sentença cível do Cabido da Sé do Porto contra a Mitra da mesma cidade em que se 

admitiu à dita Mitra a apresentação da Igreja de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, no 
Reverendo Manuel Pinheiro Chaves. 
Este processo é composto pelo acordão da Relação de Braga (fl. 350); e pela carta de 
sentença cível (fl. 351-358) datada de 1683-10-07, a qual contém transcritos os seguintes 
documentos: petição, despacho, sentença, petição, despacho, termo de exame, despacho, 
apelação e acordão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 350 - 358 
Idioma e escrita: Por (português) 
Notas: Este processo começa no fl. 350 e não no fl. 351, como está indicado no índice do livro. 
Data da descrição: 1-22-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00015 
Título: Memórias que expõem o estado da Igreja de Vila Nova na contenda de que houve a 

sentença cujo Índex se acha a fl. 48 (documento 00002) e agora serve de continuação a 
esta memória. 

Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Memórias que expõem o estado da Igreja de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, na 

contenda de que houve a sentença alcançada pelo Cabido da Sé do Porto contra a Mitra 
relativamente à apresentação da dita Igreja (ver documento 00002 deste livro). 
Este processo é composto pelas memórias retiradas dos Autos Beneficiais (fl. 359-366) e 
por dois documentos do Papa Paulo V (fl. 367-368). 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 359 - 368 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00016 
Título: Memorial que se fez à Relação quando se pediu o auxílio do braço secular na dita causa da 

apresentação da Igreja de Vila Nova de Gaia. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Memorial que se fez à Relação do Porto sobre a história e as doações feitas à Igreja de 

Santa Marinha, quando se pediu o auxílio do braço secular na dita causa da apresentação 
da Igreja de Vila Nova de Gaia (ver documento 00002 deste livro). 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 369 - 374 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0746/00017 
Título: Certidão do Breve de Paulo V, da doação de el-rei D. Dinis, da demissão do Bispo D. 

Vicente e da união ao Cabido da dita Igreja de Vila Nova, confirmação do Arcebispo de 
Braga (...). 

Datas de produção: 1749-05-19 / 1749-05-19 
Âmbito e conteúdo: Certidão que contém o teor dos seguintes documentos: Breve de Paulo V, doação de el-rei 

D. Dinis, demissão do Bispo D. Vicente, união do Cabido à Igreja de Santa Marinha em 
Vila Nova de Gaia, confirmação do Arcebispo de Braga, atestado de Roma e colação do 
Padre Manuel Pinheiro Chaves apresentado pelo Cabido. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 746, fl. 375 - 387 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original do documento relativo 
ao Bispo D. Vicente (fl. 378v) se encontra no livro n.º 15 dos Originais a fl. 12. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
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     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747 
Título: Sentenças n.º 25 
Datas de produção: 1567-09-05 / 1771-04-23 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 50mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 29 documentos simples/compostos (4 escrituras de compra/venda, 3 

escrituras de composição, 2 provisões, 1 legado, 2 memórias, 1 declaração, 1 procuração, 1 
testamento, 7 carta de sentença cível, 2 contratos de obrigação, 1 doação,  1 auto de 
expulsão, 2 sentenças apostólicas e 1 mandado de sequestro) relativos aos seguintes 
assuntos: compra e venda de alqueires de trigo e outros bens; restituição da redízima à 
cidade do Porto; nomeação do escrivão da redízima e portagem; legados do Cabido; 
organização do cartório do Cabido; pedido de dinheiro a juros; obrigações do ceptro e 
relíquias; parte de testamento deixada à Igreja do Porto; pagamento de domínio, foro, 
laudémio e dízimos; fabricas das igrejas paroquiais; doação de um prazo; expulsão do 
porteiro da massa; contagem de cónegos; entre outros. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Aguiar de Sousa, S. Cosme e Novelhas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747 
Cota original: 25 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em estado regular. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
livro. 
Há um erro de numeração, o fólio 54 está repetido. 
Os fólios 99, 149 e 150 não constam do livro. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00001 
Título: Certidão da escritura de compra de oito alqueires de trigo anuais no casal da aldeia de 

Cernada, freguesia de Aguiar de Sousa, que fez o cónego Roque de Freitas (...). 
Datas de produção: 1765-05-22 / 1765-05-27 
Âmbito e conteúdo: Certidão da escritura de compra de oito alqueires de trigo anuais no casal da aldeia de 

Cernada, freguesia de Aguiar de Sousa, que fez o cónego Roque de Freitas. Título que 
adquiriu pela dita compra e doação que fez ao Cabido da Sé do Porto. 
Este processo é composto pela certidão da escritura de compra (fl. 1-10), datada de 1765-
05-24; pela certidão do título (fl. 11-20), datada de 1765-05-27; e pela certidão da doação 
(fl. 21-29), datada de 1765-05-22. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 1 - 29 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00002 
Título: Cópia da composição que fez el-rei D. Sancho II com a Igreja do Porto, restituíndo-lhe a 

redízima. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Composição que fez el-rei D. Sancho II com a Igreja do Porto, em 1238, através da qual 

lhe restituiu a redízima relativa à alfândega.  
Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 30 - 31 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00003 
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Título: Provisão do Bispo D. Frei Gonçalo de Morais que nomeia a Luís de Paiva escrivão da 
redízima pelas suas duas partes. E outra que nomeia o mesmo para escrivão da portagem. 

Datas de produção: 1615-06-27 / 1615-06-27 
Âmbito e conteúdo: Provisões do Bispo D. Frei Gonçalo de Morais que nomeiam Luís de Paiva escrivão da 

redízima e escrivão da portagem. 
Este processo é composto por duas provisões (fl. 32-33 e fl. 35), ambas datadas de 1615-
06-27. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 32 - 33; 35 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 32v e no fl. 35 

Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00004 
Título: Provisão do Cabido que nomeia o mesmo Luís de Paiva para escrivão da redízima e 

portagem. 
Datas de produção: 1615-07-06 / 1615-07-06 
Âmbito e conteúdo: Provisão do Cabido da Sé do Porto que nomeia Luís de Paiva para escrivão da redízima e 

portagem. 
Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 34 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 34v 

Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00005 
Título: Legados que tem o Cabido. 
Datas de produção: 1727-11-25 / 1727-11-25 
Âmbito e conteúdo: Legados de missas que o Cabido da Sé do Porto tem de cumprir nos dias determinados 

pelos legatários. 
Este processo é composto por dois documentos que contêm os legados de missas (fl. 36-
39; 48-49); por um documento de súplica do Cabido ao Bispo para se reduzirem as missas 
celebradas (fl. 40); e por um documento relativo à forma como são celebradas as missas 
dos legados (fl. 50-51), sendo que só este último documento é que se encontra datado. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 36 - 40; 48 - 51 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00006 
Título: Lembrança do que era preciso para o Cartório do Cabido ficar com clareza, feita em 9 de 

Outubro de 1750. 
Datas de produção: 1750-10-09 / 1750-10-09 
Âmbito e conteúdo: Lembrança do que era preciso fazer para que o Cartório do Cabido da Sé do Porto ficasse 

arrumado e organizado com clareza. 
Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 41 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00007 
Título: Pergunta e resposta jurídica sobre a obrigação de cumprir os legados que há na Sé em o 

tempo do interdito. 
Datas de produção: 1683-05-13 / 1683-05-21 
Âmbito e conteúdo: Pergunta feita pelo Cabido da Sé do Porto e resposta jurídica que obteve sobre a obrigação 



266 
 

de cumprir os legados que existiam na Sé em o tempo do interdito. 
Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 42 - 47 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00008 
Título: Procuração para o distrate da escritura de dinheiro a juros que o Cabido tinha pedido e que 

mandou pagar e escritura a este respeito. 
Datas de produção: 1763-01-13 / 1763-01-15 
Âmbito e conteúdo: Procuração para o distrate da escritura de dinheiro a juros que o Cabido da Sé do Porto 

tinha pedido a D. Maria Quitéria Joaquina de Caminha, moradora na Rua Nova desta 
cidade, e que mandou pagar. Escritura a este respeito. 
Este processo é composto por uma procuração do Cabido a nomear o seu Procurador (fl. 
52), datada de 1763-01-13; por uma procuração de D. Maria Quitéria a nomear o seu 
Procurador (fl. 53), datada de 1763-01-15; pela cópia do instrumento de empréstimo de 
dinheiro a juro e seu distrate (fl. 54-55). datada de 1763-01-15; e pelo instrumento de paga 
e quitação que deu D. Maria Quitéria ao Cabido (fl. 56-60), igualmente datada de 1763-01-
15. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 52 - 60 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00009 
Título: Composição do Cabido com o Mestre-Escola a respeito das obrigações de ceptro e relíquia 

em 1567. 
Datas de produção: 1567-09-05 / 1567-09-05 
Âmbito e conteúdo: Composição do Cabido da Sé do Porto com o Mestre-Escola da mesma Sé a respeito das 

obrigações de utilização e guarda de ceptro e relíquia. 
Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 61 - 65 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00010 
Título: Certidão da verba do testamento com que faleceu em Roma o Reverendo Domingos 

Barreiro Leitão, em que dispôs a favor do Reverendíssimo Cabido. 
Datas de produção: 1706-03-18 / 1706-06-09 
Âmbito e conteúdo: Certidão da verba do testamento com que faleceu em Roma o Reverendo Domingos 

Barreiro Leitão e que dispôs a favor do  Cabido da Sé do Porto. 
Este processo é composto por duas certidões, uma relativa à verba do testamento (fl. 66-
90) e outra retirada dos autos (fl. 91-98), datadas, respetivamente, de 1706-03-18 e 1706-
06-09. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 66 - 98 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00011 
Título: Sentença do Reverendíssimo Cabido contra Ana Henriques Vieira pelo domínio e foro de 

umas casas. 
Datas de produção: 1666-09-20 / 1666-09-20 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível do Cabido da Sé do Porto contra Ana Henriques Vieira pelo 

domínio e foro de umas casas de que o Cabido era direto senhorio. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, termo de confissão, sentença e custas. 
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Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 100 - 113 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00012 
Título: Contrato do Senhor Bispo D. Frei Marcos de Lisboa em que por si e sucessores se obrigou 

à fábrica das 3 igrejas paroquiais, S. Nicolau, Vitória e S. João de Belmonte (...). 
Datas de produção: 1771-04-23 / 1771-04-23 
Âmbito e conteúdo: Contrato do Bispo D. Frei Marcos de Lisboa em que por si e seus sucessores se obrigou à 

fábrica das três igrejas paroquiais de  S. Nicolau, Vitória e S. João de Belmonte, as quais 
erigiu para o povo da cidade, nunca em tempo algum vir a ser obrigado a contribuir para 
elas. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão do contrato. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 114 - 118 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00013 
Título: Traslado do contrato feito entre o dito Sr. Bispo D. Frei Marcos de Lisboa e o tesoureiro-

mor, e entre aquele e Cabido sobre os sinos, conhecenças, pé de altar. 
Datas de produção: 1771-04-23 / 1771-04-23 
Âmbito e conteúdo: Contrato feito entre o Bispo D. Frei Marcos de Lisboa e o tesoureiro-mor da Sé do Porto, e 

entre aquele e o Cabido da mesma Sé, sobre os sinos, conhecenças e pé de altar da Sé, a 
fim de se proceder à divisão das paróquias da cidade do Porto. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão do contrato. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 119 - 132 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00014 
Título: Escritura de doação que fez Francisco Martins e sua mulher de um prazo em S. Cosme a 

Gaspar Lopes e mulher, que o Reverendíssimo Cabido autorizou. 
Datas de produção: 1638-03-07 / 1638-03-07 
Âmbito e conteúdo: Escritura de doação que fez Francisco Martins e sua mulher, Inês João, lavradores, do 

prazo de um quarto de casal na freguesia de S. Cosme, a Gaspar Lopes e mulher, doação 
essa que o Cabido da Sé do Porto autorizou. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 133 - 138 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00015 
Título: Traslado da escritura que fez o Sr. Bispo D. Frei Gonçalo de Morais com o Cabido, dando-

lhe 120 mil réis de juro que comprou a Sua Magestade. 
Datas de produção: 1661-02-15 / 1661-02-15 
Âmbito e conteúdo: Escritura que fez o Bispo D. Frei Gonçalo de Morais com o Cabido da Sé do Porto, em 

que lhe deu 120 mil réis de juro que comprou a Sua Magestade (provavelmente a D. 
Afonso VI). 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 139 - 143 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00016 
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Título: Contrato do Cabido com o Cardeal D. Luís de Sousa que deu uns juros com obrigação de 
missas. 

Datas de produção: 1701-06-27 / 1701-06-27 
Âmbito e conteúdo: Contrato do Cabido da Sé do Porto com o Cardeal D. Luís de Sousa em que este deu uns 

juros com obrigação de missas. 
Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 144 - 148 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00017 
Título: Lembrança dos ditos juros dados pelo Cardeal D. Luís de Sousa e outras obrigações do 

Cabido. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Lembrança dos juros dados pelo Cardeal D. Luís de Sousa com obrigação de missas e 

outras obrigações do Cabido da Sé do Porto. 
Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 151 - 155 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00018 
Título: Autos de Manuel Vilela réu o Reverendíssimo Cabido, que contém a força dada para 

expulsar aquele de Porteiro da Massa. 
Datas de produção: 1690-10-17 / 1692-01-21 
Âmbito e conteúdo: Autos de Manuel Vilela Maia contra o Cabido da Sé do Porto e Manuel Pinheiro, alfaiate, 

que contém a força dada pelo Cabido para expulsar o dito Manuel Vilela do cargo de 
Porteiro da Massa. 
Este processo é composto pelos seguintes documentos: 
- certidão dos autos de agravo (fl. 156-158), de 1690-11-15; 
- justificações de Manuel Vilela (fl. 159); 
- duas procurações do Cabido a nomear o seu Procurador (fl. 160 e 209-210), de 1690-10-
17 e 1691-02-04, respetivamente; 
- procuração de Manuel Pinheiro a nomear o seu Procurador (fl. 161v-162), de 1690-10-
24; 
- razões de embargo (fl. 162-168), de 1690-12-14 a 1691-03-23; 
- razões de agravo apresentadas ao monarca (fl. 169); 
- acórdão da Relação (fl. 170-171), de 1691-03-28; 
- contestação (fl. 172); 
- contrariedades (fl. 173-174), de 1691-04-30; 
- inquirição do autor contra o Cabido (fl. 175-177), de 1691-05-19; 
- testemunhas de Manuel Pinheiro (fl. 178), de1691-05-15; 
- inquirição às testemunhas do Cabido (fl. 179-188), de 1691-06-23; 
- restituição do ofício pedido pelo autor (fl. 189-191); 
- cópia de duas provisões (fl. 192-195); 
- certidão dos beneficiados da Sé (fl. 196-198), de 1691-07-09;  
- alvará com a carta de ofício do autor (fl. 199-201); 
- citação do Livro dos Estatutos do Cabido (fl. 202), de 1691-07-23; 
-declaração de entrega dos autos (fl. 203), de 1691-07-30; 
- apresentação de conclusões contraditórias (fl. 204-206); 
- custas dos autos (fl. 206v-208), de 1691-08-18; 
- recusa da citação (fl. 211), de 1691-08-26; 
- dois termos de louvação e juramento (fl. 212 e 213-214), de 1691-08-30 e 1691-09-20, 
respetivamente; 
- determinação do Cabido (fl. 215-216), de 1691-09-27; 
- duas certidões de lançamento (fl. 217-220), de 1691-10-06 e 1691-10-07, 
respetivamente; 
- autos conclusos (fl. 221-225) de 1692-01-21. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 156 - 225 
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Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00019 
Título: Sentença apostólica em que não foi provido o Arcediago de Oliveira, que tinha sido 

suspenso das Ordens pela Inquirição, e pedia o contassem no coro. 
Datas de produção: 1610-00-00 / 1610-00-00 
Âmbito e conteúdo: Sentença apostólica em que não foi provido o Arcediago de Oliveira do Douro, André de 

Barros, que tinha sido suspenso das Ordens pela Inquirição, e pedia que o contassem no 
coro. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 226 - 240 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 240. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00020 
Título: Sentença apostólica de confirmação do contrato do Reverendo Chantre António Gomes de 

Eça para haver no coro dois capelães. 
Datas de produção: 1718-11-24 / 1718-11-24 
Âmbito e conteúdo: Sentença apostólica de confirmação do contrato feito pelo Chantre António Gomes de Eça, 

do Cabido da Sé do Porto, para ter no coro dois capelães. 
Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 241 - 255 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00021 
Título: Escritura de dinheiro a juros que deu o Cabido ao Chantre Lourenço Pires de Carvalho. 
Datas de produção: 1668-06-05 / 1682-07-15 
Âmbito e conteúdo: Escritura de dinheiro a juros de 4.5% ao ano que deu o Cabido da Sé do Porto ao Chantre 

Lourenço Pires de Carvalho e indicação dos seus pagamentos. 
Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 256 - 264 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00022 
Título: Sentença do meio prebendado Pedro Afonso Coronheiro contra o Reverendíssimo Cabido 

para o admitir a servir o seu Benefício, de que estava descontado e mandado meter no 
aljube (...). 

Datas de produção: 1671-04-18 / 1671-04-18 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível que alcançou o Cabido da Sé do Porto na sentença que o meio 

prebendado Pedro Afonso Coronheiro lhe intimou com o obejtivo de ser admitido a servir 
novamente o seu Benefício, do qual estava descontado e fora mandado meter no aljube por 
dar com um pau no Tesoureiro-mor desta Sé. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 265 - 273 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 273 

Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00023 
Título: Escritura de composição entre o cónego magistral Diogo Pereira e Cabido na demanda que 
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traziam por causa dos frutos do Benefício. 
Datas de produção: 1671-10-19 / 1671-10-19 
Âmbito e conteúdo: Escritura de composição entre o cónego magistral Diogo Pereira e o Cabido da Sé do Porto 

sobre a demanda que traziam por causa dos frutos do Benefício. 
Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 274 - 276 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00024 
Título: Sentença do Cabido contra Martinho Fernandes e Manuel António e mulheres da freguesia 

de Silva Escura por causa da apegação do casal da Devesa. 
Datas de produção: 1672-01-25 / 1672-01-25 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível do Cabido da Sé do Porto contra Martinho Fernandes e Manuel 

António e suas mulheres, da freguesia de Silva Escura, por causa da apegação do casal da 
Devesa. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, resposta dos réus, despacho, ação, termo de confissão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 277 - 289 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00025 
Título: Sentença do Cabido contra Manuel Gonçalves por causa de um laudémio do casal de 

Novelhas. 
Datas de produção: 1641-05-26 / 1641-05-26 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível do Cabido da Sé do Porto contra Manuel Gonçalves por causa de 

um laudémio do casal de Novelhas. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, termo de confissão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 290 - 293 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00026 
Título: Sentença a favor do Cabido por causa de uma dízima. 
Datas de produção: 1622-05-29 / 1759-07-12 
Âmbito e conteúdo: Sentença a favor do Cabido da Sé do Porto contra Catarina Nunes, viúva, por causa de 

uma dízima que lhe devia. 
Este processo é composto pela carta de sentença cível dada por D. Filipe III (fl. 294-301) 
datada de 1622-05-29; e por uma certidão pedida pelo recebedor da redízima, 
comprovativa da dita sentença (fl. 302), que data de 1759-07-12. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 294 - 302 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00027 
Título: Sentença a favor do Cabido em que foi aliviado da dízima que se lhe pedia por causa das 

demandas do espólio do Sr. Bispo de Évora. 
Datas de produção: 1761-10-17 / 1761-10-17 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível dada por D. José a favor do Cabido da Sé do Porto em que foi 

aliviado da dízima que se lhe pedia por causa das demandas do espólio do Bispo de Évora, 
D. António Lopes de Oliveira. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
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judicial: embargos, acordão, sentença da Relação, petição, despacho, embargos, sentença, 
petição, despacho e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 303 - 327 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 327 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00028 
Título: Sentença do Reverendíssimo Cabido contra Fernando Camelo e mulher por causa da 

nulidade do subemprazamento de umas casas na Viela dos Gatos. 
Datas de produção: 1715-08-18 / 1715-08-18 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível do Cabido da Sé do Porto contra Fernando Camelo e sua mulher 

por causa da nulidade do subemprazamento de umas casas na Viela dos Gatos. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, cota, termo, sentença, petição, despacho, embargos, cota e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 328 - 341 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0747/00029 
Título: Mandado contra Luís Botelho subenfiteuta das casas ditas na Viela dos Gatos de que se 

obteve a sentença contra o enfiteuta Gonçalo Camelo. 
Datas de produção: 1713-10-29 / 1713-10-29 
Âmbito e conteúdo: Mandado contra Luís Botelho, subenfiteuta de umas casas na Viela dos Gatos das quais se 

obteve a sentença contra o enfiteuta Gonçalo Camelo (ver documento 00028), por este não 
pagar os impostos que devia ao Cabido da Sé do Porto, direto senhorio. 

Cota actual: K/14/5/1 - 747, fl. 342 - 347 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-10-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0748 
Título: Sentenças n.º 26 
Datas de produção: 1583-07-13 / 1785-11-04 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 11 documentos simples/compostos (1 escritura de composição, 7 cartas 

de sentença cível, 1 sentença cível, 1 auto de posse e 1 Bula) relativos aos seguintes 
assuntos: divisão dos frutos da Igreja de Válega e pagamento da terça parte dos mesmos; 
não cumprimento de sentenças anteriores; utilização da fábrica da Igreja; cobrança de 
dízimos e primícias; e união da Igreja à Mesa Capitular. 
Estes processos encontram-se relacionados com a freguesia de Santa Maria de Válega. 

Cota actual: K/14/7/1 - 748 
Cota original: 26 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em estado regular. 

Notas: Este livro não apresenta índice por se tratar unicamente de assuntos relativos à Igreja de 
Santa Maria de Válega. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0748/00001 
Título: Composição que fez o Cabido da Sé do Porto com o Vigário da Igreja de Válega a respeito 

da divisão dos frutos da dita Igreja. 
Datas de produção: 1586-01-15 / 1785-11-04 
Âmbito e conteúdo: Composição feita entre o Cabido da Sé do Porto e o vigário Alexandre Ribeiro sobre a 

divisão dos frutos da Igreja de Santa Maria de Válega. 
Este processo é composto pela cópia de 2 cartas sobre a divisão dos frutos (fl. 1-3 e 4-5), 
ambas datadas de 1785-11-04; por uma procuração do Cabido (fl. 6), datada de 1621-08-
17; e por uma escritura de composição (fl. 7-10), datada de 1586-01-15. 

Cota actual: K/14/7/1 - 748, fl. 1 - 10 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-21-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0748/00002 
Título: Sentença do Cabido da Sé do Porto contra o Padre Alexandre Ribeiro, vigário da Igreja de 

Válega, por desobedecer a sentenças anteriores. 
Datas de produção: 1659-10-30 / 1659-10-30 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao não cumprimento de sentenças anteriormente dadas ao 

vigário da Igreja de Santa Maria de Válega, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o 
Padre Alxandre Ribeiro 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, termo de confissão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/7/1 - 748, fl. 11 - 17 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0748/00003 
Título: Sentença de apelação do Cabido da Sé do Porto contra o vigário da Igreja de Válega 

respeitante à utilização da fábrica da dita Igreja. 
Datas de produção: 1605-10-27 / 1605-10-27 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de apelação relativa à utilização, por parte do Cabido, da fábrica da 

Igreja de Santa Maria de Válega. É autor o Cabido da Sé do Porto e réu o Padre Alexandre 
Ribeiro, vigário da dita Igreja. 
Este processo é composto pela carta de sentença cível (fl. 18-39) e por uma proposta dos 
religiosos de Válega de alterações ao contrato de utilização da fábrica (fl. 40-43). 

Cota actual: K/14/7/1 - 748, fl. 18 - 43 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-21-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0748/00004 
Título: Sentença do Cabido da Sé do Porto contra André Fragoso respeitante à cobrança dos 

dízimos e primícias de Válega. 
Datas de produção: 1659-08-12 / 1659-08-29 
Âmbito e conteúdo: Sentença cível relativa aos desentendimentos ocorridos entre o promotor da justiça do 

bispado do Porto e o criado do vigário da Igreja de Santa Maria de Válega, André Fragoso, 
sobre a cobrança dos dízimos e primícias. É autor o Cabido da Sé do Porto e réu André 
Fragoso. 

Cota actual: K/14/7/1 - 748, fl. 44 - 50 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-21-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0748/00005 
Título: Sentença do Cabido da Sé do Porto contra o vigário da Igreja de Válega sobre a terça parte 

dos frutos. 
Datas de produção: 1623-11-18 / 1630-06-27 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento da terça parte dos frutos da Igreja de Santa 

Maria de Válega, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o Padre Alexandre Ribeiro, 
vigário da dita Igreja. 
Este processo é composto pela carta de sentença cível (fl. 51-64), datada de 1630-06-27; e 
pela certidão da união da Igreja de Válega à Mesa Capitular (fl. 65-71), datada de 1623-
11-18. 

Cota actual: K/14/7/1 - 748, fl. 51 - 71 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-21-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0748/00006 
Título: Sentença do Cabido da Sé do Porto contra o vigário da Igreja de Válega respeitante à 

execução dos autos sobre a divisão dos frutos. 
Datas de produção: 1737-12-15 / 1737-12-15 
Âmbito e conteúdo: Certidão de carta de sentença cível relativa à execução dos autos julgados sobre a divisão 

dos frutos da Igreja de Santa Maria de Válega, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o 
Padre Alexandre Ribeiro, vigário da dita Igreja. 
Este documento contém transcritos na sentença cível os seguintes elementos do processo 
judicial: sentenças anteriores, termo de desistência, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/7/1 - 748, fl. 72 - 90 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0748/00007 
Título: Sentença do Cabido da Sé do Porto contra o vigário da Igreja de Válega sobre a união da 

dita Igreja à Mesa Capitular. 
Datas de produção: 1583-07-13 / 1583-07-13 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à união da Igreja de Santa Maria de Válega à Mesa 

Capitular, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o Padre Alexandre Ribeiro, vigário 
de Válega. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/7/1 - 748, fl. 91 - 96 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
cópias: 

Este documento encontra-se copiado neste mesmo livro, a fls. 65-71. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0748/00008 
Título: Traslado do apenso 22 dos autos beneficiais de Válega que contém a concórdia entre o 

vigário da Igreja de Válega e o Cabido sobre os bens da dita Igreja. 
Datas de produção: 1585-09-12 / 1585-09-12 
Âmbito e conteúdo: Apenso 22 dos autos beneficiais da Igreja de Santa Maria de Válega que contém a 

concórdia entre o vigário da dita Igreja, o Padre Alexandre Ribeiro, e o Cabido da Sé do 
Porto relativamente aos bens que a Igreja de Válega possui. 

Cota actual: K/14/7/1 - 748, fl. 97 - 107 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-21-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0748/00009 
Título: Sentença do Cabido da Sé do Porto contra o vigário de Válega sobre o pagamento de 

dízimos e primícias. 
Datas de produção: 1642-01-14 / 1658-08-09 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento dos dízimos e primícias da Igreja de Santa 

Maria de Válega, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o Padre Alexandre Ribeiro, 
vigário da dita Igreja. 
Este processo é composto pela carta de sentença cível e pelos documentos que fazem parte 
do processo judicial. 

Cota actual: K/14/7/1 - 748, fl. 108 - 323 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-21-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0748/00010 
Título: Auto de posse e arrematação que o meirinho do Cabido da Sé do Porto tomou dos frutos 

da Igreja de Válega. 
Datas de produção: 1742-12-27 / 1743-01-07 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse e arrematação que o meirinho do Cabido da Sé do Porto tomou dos frutos 

da Igreja de Santa Maria de Válega. 
Este processo é composto pelo auto de posse (fl. 324-326) e pelo auto de arrematação (fl. 
327-330), ambos datados de 1742-12-27; e pela certidão do título de posse (fl. 331-337), 
datada de 1743-01-07. 

Cota actual: K/14/7/1 - 748, fl. 324 - 337 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-21-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0748/00011 
Título: Bula sobre a união da Igreja de Santa Maria de Válega à Mesa Capitular. 
Datas de produção: 1624-12-26 / 1738-02-21 
Âmbito e conteúdo: Bula relativa à união da Igreja de Santa Maria de Válega à Mesa Capitular do bispado do 

Porto. 
Este processo é composto pela Bula (fl. 338-342), datada de 1624-12-26, e pela certidão 
do teor da mesma Bula (fl. 343-351), datada de 1738-02-21. 

Cota actual: K/14/7/1 - 748, fl. 338 - 351 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-21-2013 12:00:00 AM 

 

 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0749 
Título: Sentenças n.º 27 
Datas de produção: 1529-12-03 / 1803-04-24 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 10 documentos simples/compostos  (1 memória, 2 dossiês de 

documentos variados, 1 nomeação, 2 cartas de sentença cível, 1 provisão, 2 declarações e 1 
contrato de obrigação) relativos aos seguintes assuntos:  pagamento de votos e laudémios; 
colocação de marcos; nomeação de Juiz executor; execução de mandados; cumprimento de 
missas; execução de Breve Papal; libertação de portageiros; contratos e escambos de 
propriedades; e construção de coretos. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: S. Pedro da Maceda, 
S. Tiago de Rio Meão, Vilar do Paraíso, Paranhos, Ovar e Santa Marinha. 

Cota actual: K/14/5/1 - 749 
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Cota original: 27 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
livro. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0749/00001 
Título: Memória sobre a demanda dos votos com a freguesia de Maceda, libelo apelatório, razões. 
Datas de produção: 1748-10-13 / 1748-10-13 
Âmbito e conteúdo: Memória relativa à demanda do Cabido da Sé do Porto com a freguesia de S. Pedro de 

Maceda sobre os votos , libelo apelatório que houve e razões que se deram para o 
pagamento dos ditos votos. 
Este processo é composto por uns autos de contenda sobre os votos (fl. 1-2); por quatro 
apelações "por via de libelo apelativo" (fl.3-6; 9-16; 25-27; 48-50); por uma declaração de 
custas (fl. 7-8); por uma lista de jeiras de cada lugar da freguesia (fl. 17); por um rol das 
pessoas da freguesia (fl. 18-21); por uma lista dos cabaneiros (fl. 22); por uma declaração 
de examinação das terras da freguesia (fl. 23), a qual é datada de 1748-10-13; por uma 
indicação dos pagamentos e resposta dos lavradores; e por um documentos com as razões 
sobre o pagamento dos votos (fl. 28-47). 

Cota actual: K/14/5/1 - 749, fl. 1 - 50 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 1-14-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0749/00002 
Título: Papéis relativos à citação do Comendador de Rio Meão para se porem marcos que dividam 

as freguesias de Ovar e Arada. 
Datas de produção: 1739-01-07 / 1746-05-02 
Âmbito e conteúdo: Papéis relativos à citação que o Comendador de Rio Meão fez ao Cabido da Sé do Porto 

para se colocarem marcos a dividir as freguesias de Ovar e Arada. 
Este processo é composto por 5 cartas (fl. 51: 52-53; 54; 56; 60) datadas, respetivamente, 
de 1746-02-05, 1745-10-07, 1745-03-31, 1745-07-13 e 1744-10-28; e por 4 declarações (fl. 
55; 57; 58; 59) datadas, respetivamente, de 1745-03-27, 1745-07-14; 1739-01-07 e 1745-
03-27. 

Cota actual: K/14/5/1 - 749, fl. 51 - 60 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-14-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0749/00003 
Título: Certidão para se poder nomear um Juiz executor privativo por 10 anos e escrivão. 
Datas de produção: 1774-08-13 / 1774-08-13 
Âmbito e conteúdo: Certidão do Cabido da Sé do Porto para se poder nomear por dez anos um Juiz executor 

privativo e um escrivão. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 749, fl. 61 - 68 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0749/00004 
Título: Sentença do Reverendíssimo Cabido contra João Fernandes de Vilar do Paraíso por causa 

de um laudémio. 
Datas de produção: 1778-06-15 / 1778-06-15 



276 
 

Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de penhora dada por D. Maria I relativa ao pagamento de um 
laudémio, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu João Fernandes, de Vilar do Paraíso. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: despacho, mandado executivo, penhora, notificação, ação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 749, fl. 69 - 77 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 77. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0749/00005 
Título: Provisões ao Juiz da Portagem para se executarem os seus mandados contra os 

estrangeiros sem dependência dos seus conservadores. 
Datas de produção: 1778-04-29 / 1778-04-29 
Âmbito e conteúdo: Provisões enviadas pelo Cabido da Sé do Porto ao Juiz da Portagem para que se 

executassem os seus mandados contra os estrangeiros sem dependência dos seus 
conservadores. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão das provisões. 

Cota actual: K/14/5/1 - 749, fl. 78 - 81 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0749/00006 
Título: Certidões de cumprimento de missas por alma do Senhor Bispo D. Julião. 
Datas de produção: 1712-09-07 / 1750-10-12 
Âmbito e conteúdo: Certidões do Cabido da Sé do Porto pelo cumprimento de missas por alma do Bispo D. 

Julião. 
Este processo é composto por 14 certidões cujas datas extremas são 1712-09-07 a 1750-
10-12. 

Cota actual: K/14/5/1 - 749, fl. 82 - 95 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Contém um selo no fl. 90, 91, 93 e 94. 

Data da descrição: 1-14-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0749/00007 
Título: Documentos que mostram em como o Breve de Paulo V já foi observado a respeito das 

Igrejas unidas de Paranhos e Ovar. Discurso a esse respeito. 
Datas de produção: 1749-03-15 / 1749-03-15 
Âmbito e conteúdo: Documentos que mostram o modo como o Breve do Papa Paulo V já fora observado a 

respeito das Igrejas unidas de Paranhos e Ovar e discurso a esse respeito. 
Este processo é composto por uma certidão onde se encontram transcritos os documentos 
que demonstram o modo como o Breve já fora observado (fl. 96-102) e que data de 1749-
03-15; e por um discurso (fl. 103-106) não datado. 

Cota actual: K/14/5/1 - 749, fl. 96 - 106 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 1-14-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0749/00008 
Título: Sentença de António de Faria e Manuel da Silva portageiros contra os oficiais da Câmara 

para serem soltos. 
Datas de produção: 1725-11-15 / 1725-11-15 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível de agravo dada por D. João V relativa a um agravo feito pelos 
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guardas da portagem dos direitos reais, António de Faria Pereira e Manuel da Silva 
Ferreira, contra os oficiais da Câmara da cidade do Porto para serem soltos. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: auto contra os agravantes, contrariedades ao auto, petição, despacho, termo de 
agravo, petição de agravo, despacho, resposta do Juiz, resposta do Procurador da Coroa e 
sentença. 

Cota actual: K/14/5/1 - 749, fl. 107 - 125 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0749/00009 
Título: Papéis relativos a terras do casal do Alho e Laranjeira em Vilar do Paraíso e trocas que 

houveram e contratos com Baptista da Costa.  
Datas de produção: 1529-12-03 / 1768-03-17 
Âmbito e conteúdo: Papéis relativos a terras do casal do Alho e Laranjeira em Vilar do Paraíso, trocas que 

houveram e contratos que o Cabido da Sé do Porto celebrou com Baptista da Costa.  
Este processo é composto pelos seguintes documentos: 
- documento do Cabido sobre as propriedades (fl. 126) - 1768-03-17; 
- instrumento de contrato de escambo (fl. 127-130) - 1605-08-25; 
- certidão do prazo de vidas (fl. 131-140) - 1767-07-15; 
- certidão de venda de herdade na freguesia de S. João de Covas (fl. 141-148) - 1767-11-
02; 
- original da venda de herdade na freguesia de S. João de Covas (fl. 149-154) - 1564-11-
02; 
- certidão de quitação da herdade de Freamunde (fl. 155-159) - 1767-10-28; 
- original da quitação da herdade de Freamunde (fl. 160-161) - 1560-12-29; 
- certidão de venda de um campo de vinha na freguesia de S. João de Covas (fl. 162-165) - 
1767-11-05; 
- original da venda de um campo de vinha na freguesia de S. João de Covas (fl. 166-167) - 
1540-02-26; 
- certidão de venda de uma leira na freguesia de S. João de Covas (fl. 168-172) - 1767-11-
05; 
- original da venda de uma leira na freguesia de S. João de Covas (fl. 173-175) - 1563-03-
04; 
- certidão de venda de bouça na freguesia de Figueiras (fl. 176-183) - 1767-11-04; 
- original da venda de bouça na freguesia de Figueiras (fl. 184-190) - 1564-06-15; 
- certidão de venda de uma leira na freguesia de Figueiras (fl. 191-195) - 1767-11-08; 
- original da venda de uma leira na freguesia de Figueiras (fl. 196-197) - 1570-03-24; 
- certidão de venda de várias propriedades (fl. 198-214) - 1767-11-10; 
- original da venda de várias propriedades (fl. 215-226) - 1591-06-16; 
- certidão de doação de várias propriedades (fl. 227-238) - 1767-11-09; 
- original da doação de várias propriedades (fl. 239-248) - 1575-03-05; 
- certidão de doação testamentária (fl. 249-256) - 1767-11-04; 
- original da doação testamentária (fl. 257-263) - 1557-12-21; 
- certidão de desistência da demanda sobre a bouça de Figueiras (fl. 264-268) - 1767-11-
03; 
- original da desistência da demanda sobre a bouça de Figueiras (fl. 269-271) - 1596-11-
17; 
- certidão de procuração para venda de propriedade na freguesia de Figueiras (fl. 272-274) 
- 1767-11-06; 
- original da procuração para venda de propriedade na freguesia de Figueiras (fl. 275) - 
1574-07-22; 
- certidão de instrumento de autoridade e consentimento para troca (fl. 276-279) - 1767-
11-09; 
- original do instrumento de autoridade e consentimento para troca (fl. 280-281) - 1604-
02-09; 
- certidão de venda (fl. 282-286) - 1767-11-12; 
- original da venda (fl. 287-288) - 1529-12-03; 
- certidão de carta de mancipação (fl. 289-294) - 1767-11-02; 
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- original da carta de mancipação (fl. 295-298) - 1575-07-15; 
- cópia de instrumento de posse (fl. 299-301); 
- original do instrumento de posse (fl. 302-304) - 1561-11-12; 
- apegação das herdades que Baptista da Costa deu em escambo das de Vilar do Paraíso 
(fl. 305-307) - 1605; 
- apegação das terras e herdades da freguesia de Figueiras (fl. 308-310) - 1689-11-21; 
- rol de casas da freguesia de Figueiras (fl. 311-312) - 1689-11-27; 
- certidão sobre terras da freguesia de Figueiras (fl. 313) - 1689-12-27; 
- original do prazo feito a Baptista da Costa (fl. 314-318) - 1605-09-10; 
- certidão de prazo feito a Baptista da Costa (fl. 319-330) - 1767-07-11. 

Cota actual: K/14/5/1 - 749, fl. 126 - 330 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0749/00010 
Título: Escritura de obrigação do Juiz e Oficiais das Confrarias de Vila Nova de Gaia para nunca 

pedirem em tempo algum dinheiro ao Ilustríssimo Cabido para a continuação ou reparo 
dos coretos que fizeram na dita Igreja. 

Datas de produção: 1803-04-24 / 1803-04-24 
Âmbito e conteúdo: Escritura de obrigação do Juiz e Oficiais das Confrarias do Santíssimo Sacramento de Vila 

Nova de Gaia para nunca pedirem, em tempo algum, dinheiro ao Cabido da Sé do Porto 
para a continuação ou reparo dos coretos que fizeram na Igreja de Santa Marinha. 

Cota actual: K/14/5/1 - 749, fl. 331 - 332 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 1-14-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750 
Título: Sentenças n.º 28 
Datas de produção: 1499-07-29 / 1685-02-20 
Dimensão e suporte: 315 x 210 x 75mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 43 documenos simples/compostos (24 cartas de sentença cível, 1 

declaração, 2 dossiês de documentos variados, 1 escritura de composição, 1 contrato de 
obrigação, 8 sentenças cíveis, 1 escritura de compra/venda, 1 auto de execução de 
sentença, 1 escritura de permuta, 1 auto de suspeição, 1 termo de confissão e 1 carta de 
quitação) relativos aos seguintes assuntos: pagamento de pensões, censorias, dízimos, 
primícias, domínios, rendas, foros e lutuosas; descontos e benefícios; posse de 
propriedades e bens; doação de prazos; união de Igrejas à Mesa Capitular; ofício de 
escrivão; direito enfitêutico; renovação de prazos; entre outros.  
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, S. 
João da Folhada, Rosém, Santa Marinha, Paranhos, Vila Meã, Campanhã, Leça, Eja e 
Valongo. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750 
Cota original: 28 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em estado regular. 

Existência e localização de 
cópias: 

Os documentos deste livro encontram-se copiados nesta mesma série, nos livros 
"Sentenças nº. 69" (u.i. 0791) e "Sentenças nº.70" (u.i. 0792). 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
livro. 
O índice deste livro começa num fl. inumerado do princípio e termina num fl. inumerado 
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do fim. 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00001 
Título: Sentença a favor do Reverendíssimo Cabido contra o Arcediago da Régua que o obrigava 

por sete anos de pensão imposta no Arcediagado, quando não tinha residido, e foi 
absolvido. 

Datas de produção: 1601-11-22 / 1601-11-22 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível a favor do Cabido da Sé do Porto relativa à obrigação de pagar sete 

anos de pensão imposta sobre o Arcediagado da Régua, quando este não tinha sido 
residido. É autor o Arcediago da Régua e réu o Cabido, que foi absolvido. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, sentenças e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 1 - 34 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00002 
Título: Sentença a favor do Cabido contra o Chantre em que se julgou não haver força por causa 

dos descontos feitos ao subchantre em virtude dos novos Estatutos e não ser intentada a 
ação dentro do ano. 

Datas de produção: 1618-10-03 / 1618-10-03 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível a favor do Cabido da Sé do Porto contra o Chantre D. Francisco de 

Menezes em que se julgou não haver força na causa sobre os descontos feitos ao 
subchantre, em virtude dos novos Estatutos, e por não ter sido intentada a ação dentro de 
um ano. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 35 - 42 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00003 
Título: Sentença a favor do Chantre para não ser privado da posse de receber os frutos do seu 

benefício, em que tinha sido descontado por causa das censuras que se julgaram nulas. 
Datas de produção: 1622-05-27 / 1622-05-27 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível a favor do Chantre da Sé do Porto, D. Francisco de Menezes, para 

não ser privado da posse de receber os frutos do seu benefício, em que tinha sido 
descontado por causa das censuras que se julgaram nulas. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, contrariedades, embargos, sentença, contrariedades, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 43 - 71 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00004 
Título: Sentença a favor do Cabido para se lhe pagar a metade das obradas dos que se enterraram 

na Sé. 
Datas de produção: 1569-00-00 / 1569-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível a favor do Cabido da Sé do Porto para que lhe fosse pago a metade 

das obradas dos que se enterravam na Sé. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 72 - 74 
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Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00005 
Título: Traslado da manda ou testamento com que faleceu António Rodrigues que deixou o 

domínio direto de umas casas na Rua Chã de que tinha feito prazo fateusim ao Licenciado 
Jerónimo Ferreira ao Reverendíssimo Cabido e posse que este tomou. 

Datas de produção: 1615-09-07 / 1624-05-14 
Âmbito e conteúdo: Verba do testamento de  António Rodrigues em que deixou o domínio direto de umas 

casas na Rua Chã, de que tinha feito prazo fateusim ao Licenciado Jerónimo Ferreira, ao 
Cabido da Sé do Porto e posse que este tomou das ditas propriedades. 
Este processo é composto pela verba do testamento (fl. 75-79), datada de 1615-09-07, e 
pelo auto de posse (fl. 80-81), datado de 1624-05-14. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 75 - 81 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00006 
Título: Papéis relativos à freguesia de S. João da Folhada, Quinta do Cem, e doação feita a 

Vicência Pinheiro. 
Datas de produção: 1651-05-31 / 1651-05-31 
Âmbito e conteúdo: Conjunto de papéis relativos à Quinta do Cem, na freguesia de S. João da Folhada, e 

doação dessa propriedade a Vicência Pinheiro. 
Este processo é composto por informações sobre a Quinta (fl. 82-83) e pela escritura de 
doação (fl. 84-87). 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 82 - 87 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00007 
Título: Papéis relativos à Igreja de Rosém. 
Datas de produção: 1565-03-08 / 1565-03-08 
Âmbito e conteúdo: Conjunto de papéis relativos à Igreja de Rosém. 

Este processo é composto por uma declaração de união da Igreja à Mesa Capitular (fl. 88-
89), por um auto de posse (fl. 90-95), por uma autorização do Bispo do Porto (fl. 96-110), 
e por um juramento de posse (fl. 101-104). 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 88 - 104 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00008 
Título: Escritura de composição que fez o Cabido com o Vigário de Vila Nova de Gaia Simão 

Antunes, cedendo-lhe as oblações e ficando este e sucessores obrigados a pôr sacristão, dar 
vinho e hóstias (...). 

Datas de produção: 1558-10-05 / 1558-10-05 
Âmbito e conteúdo: Escritura de composição que fez o Cabido da Sé do Porto com o Vigário de Vila Nova de 

Gaia, Simão Antunes, em que o Cabido lhe cedeu as oblações, ficando o Vigário e seus 
sucessores obrigados a pôr sacristão, a dar vinho e hóstias e a cumprir outros encargos 
declarados na dita escritura. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 106 - 112 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00009 
Título: Obrigação do Vigário de Vila Nova Simão Antunes por um campo que o Cabido lhe cedeu 

em sua vida pela pensão de 150 réis e duas galinhas. 
Datas de produção: 1585-03-27 / 1585-03-27 
Âmbito e conteúdo: Escritura de obrigação do Vigário de Vila Nova de Gaia, Simão Antunes, relativa a um 

campo que o Cabido da Sé do Porto lhe cedeu em sua vida pela pensão de 150 réis e duas 
galinhas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 113 - 114 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00010 
Título: Sentença a favor do Cabido contra o Procurador da Mitra por causa da apresentenção da 

Igreja de Vila Nova de Gaia. 
Datas de produção: 1683-10-06 / 1683-10-06 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível a favor do Cabido relativa à apresentação da Igreja de Santa 

Marinha, em Vila Nova de Gaia, sendo autor o Procurador da Mitra da Sé do Porto e réu o 
Cabido da mesma cidade. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, despacho, apelação, acórdão e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 115 - 122 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00011 
Título: Sentença para o Cabido não pagar para a ponte de Coimbra. 
Datas de produção: 1585-12-17 / 1585-12-17 
Âmbito e conteúdo: Sentença cível com a resolução de o Cabido não pagar para a construção da ponte de 

Coimbra. 
Este processo é composto pela sentença (fl. 123-126) e pelo traslado do pedido de auxílio 
para a construção da ponte (fl. 127-134). 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 123 - 134 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00012 
Título: Sentença contra Francisco Pinto que recusava pagar certas medidas da censoria de 

Paranhos com o pretexto de diferença de medida. 
Datas de produção: 1607-00-00 / 1607-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à recusa do réu em pagar as medidas de censorias em 

Paranhos, com o pretexto de existirem diferenças nas medidas. É autor o Cabido da Sé do 
Porto e réu Francisco Pinto. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, termo de confissão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 135 - 145 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00013 
Título: Sentença a favor do Cabido contra Duarte Dias por causa de umas terras em Vila Meã. 
Datas de produção: 1523-07-31 / 1617-00-00 
Âmbito e conteúdo: Cartas de sentença cível relativas a umas terras em Vila Meã, sendo autor o Cabido da Sé 
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do Porto e réu Duarte Dias. 
Este processo é composto por três cartas de sentença fl. 146-163, 164-175 e 176-179), 
datadas, respetivamente, de 1617, 1616 e 1523-07-31. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 146 - 179 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00014 
Título: Sentença a favor do Cabido contra o Procurador da Ordem de Cristo sobre os dízimos e 

primícias da Quinta da Noeda, freguesia de Campanhã. 
Datas de produção: 1552-00-00 / 1597-00-00 
Âmbito e conteúdo: Cartas de sentença cívela favor do Cabido contra o Procurador da Ordem de Cristo sobre 

os dízimos e primícias da Quinta da Noeda, freguesia de Campanhã. 
Este processo é composto por três cartas de sentença (fl. 180-185, 186-197 e 198-203), 
datadas, respetivamente, de 1552, 1555 e 1597. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 180 - 203 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00015 
Título: Sentença a favor do Cabido contra o Comendador de Leça por causa da censoria. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento da censoria de Leça, sendo autor o Cabido 

da Sé do Porto e réu o Comendador de Leça. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, termo de confissão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 204 - 214 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00016 
Título: Sentença contra Pedro Coelho para largar o ofício de escrivão do Cabido. 
Datas de produção: 1568-12-05 / 1568-12-05 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível do Cabido da Sé do Porto contra Pedro Coelho para este largar o 

ofício de escrivão do dito Cabido. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, embargos, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 215 - 230 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00017 
Título: Sentença contra Manuel de Sousa pelo domínio de umas casas na Rua Chã. 
Datas de produção: 1616-00-00 / 1616-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao domínio de umas casas na Rua Chã, sendo autor o 

Cabido da Sé do Porto e réu Manuel de Sousa. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, termo de confissão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 231 - 238 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00018 
Título: Escritura de venda das ditas casas na Rua Chã. 
Datas de produção: 1614-05-01 / 1614-05-01 
Âmbito e conteúdo: Escritura de venda que o Cabido da Sé do Porto fez de umas casas na Rua Chã. 
Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 239 - 246 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00019 
Título: Sentença sobre umas casas na Rua Escura que as declarou censoriais e não enfiteutas 

como pretendia o Cabido. 
Datas de produção: 1499-07-29 / 1499-07-29 
Âmbito e conteúdo: Sentença cível contra o Cabido da Sé do Porto sobre umas casas na Rua Escura que foram 

declaradas censoriais e não enfiteutas como pretendia o dito Cabido. 
Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 247 - 249 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00020 
Título: Sentença sobre o censo de 300 réis anual em umas casa da Rua das Taipas. 
Datas de produção: 1541-00-00 / 1541-00-00 
Âmbito e conteúdo: Sentença cível a favor do Cabido da Sé do Porto sobre o pagamento de um censo de 300 

réis anuais em umas casa na Rua das Taipas. 
Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 250 - 253 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00021 
Título: Sentença sobre um pardieiro na Rua das Tendas que o Cabido emprazou ao Padre João de 

Morais. 
Datas de produção: 1619-06-26 / 1619-06-26 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa a um pardieiro na Rua das Tendas que o Cabido emprazou 

ao Padre João de Morais. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 254 - 258 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00022 
Título: Sentença sobre a renda de umas casas na Rua da Lada. 
Datas de produção: 1579-03-02 / 1579-03-02 
Âmbito e conteúdo: Sentença cível a favor do Cabido da Sé do Porto sobre o pagamento da renda de umas 

casas na Rua da Lada. 
Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 259 - 262 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00023 
Título: Auto de execução de sentença do Cabido contra João Coelho pelas casas dos açougues. 
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Datas de produção: 1556-00-00 / 1560-00-00 
Âmbito e conteúdo: Auto de execução da sentença do Cabido da Sé do Porto contra João Coelho pela compra 

das casas dos açougues. 
Este processo é composto pela carta de sentença cível (fl. 263-270), datada de 1556, e pelo 
auto de execução da sentença (fl. 271-273), datado de 1560. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 263 - 273 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00024 
Título: Escambo de umas casas que fez o Colégio dos Jesuítas com Roque de Freitas na Rua das 

Aldas. 
Datas de produção: 1562-05-14 / 1562-05-14 
Âmbito e conteúdo: Escambo de umas casas na Rua das Aldas que fez o Colégio dos Jesuítas da Companhia de 

Jesus com Roque de Freitas. 
Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 274 - 281 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00025 
Título: Suspeições de João Coelho ao Provisor. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Suspeições que João Coelho levou ao Provisor sobre as casas dos açougues que havia 

comprado. 
Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 282 - 308 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00026 
Título: Sentença contra Gaspar Lopes pelas pensões de umas casas em Cimo da Vila. 
Datas de produção: 1615-00-00 / 1615-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento das pensões de umas casas em Cimo da 

Vila, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Gaspar Lopes. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, termo de confissão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 309 - 316 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00027 
Título: Sentença contra Gregório Dias Carneiro pelo foro de umas casas defronte da torre da 

capela dos Alões. 
Datas de produção: 1575-01-03 / 1575-01-03 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento do foro de umas casas situadas defronte da 

torra da capela dos Alões, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Gregório Dias 
Carneiro. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, termo de confissão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 317 - 322 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00028 
Título: Sentença das casas de Maria Carneiro na Banharia. 
Datas de produção: 1564-00-00 / 1564-00-00 
Âmbito e conteúdo: Sentença cível relativa ao pagamento da pensão das casas de Maria Carneiro, situadas na 

Banharia. É autor o Cabido da Sé do Porto. 
Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 323 - 325 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00029 
Título: Termo de confissão e reconhecimento de um enxido na Rua do Souto que fez André Roiz 

e mulher, 
Datas de produção: 1537-00-00 / 1537-00-00 
Âmbito e conteúdo: Termo de confissão e reconhecimento da existência de um enxido na Rua do Souto, feito 

por André Roiz e mulher, sem autorização do senhorio direto, neste caso o Cabido da Sé 
do Porto. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 326 - 327 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00030 
Título: Sentença contra Jacome de Sousa pela renovação do casal de Tronco, em Paranhos. 
Datas de produção: 1609-04-23 / 1609-04-23 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à renovação do prazo do casal do Tronco, em Paranhos, 

sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Jacome de Sousa. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, cota, despacho, contrariedades, despacho, embargos, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 328 - 343 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00031 
Título: Sentença contra as religiosas de Monchique por causa do prazo do forno de pedra com 

casas e quintal em Miragaia. 
Datas de produção: 1679-03-07 / 1679-03-07 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível contra as religiosas do Convento de Monchique por causa do prazo 

do forno de pedra com casas e quintal, em Miragaia. É autor o Cabido da Sé do Porto. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, cota, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 344 - 353 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00032 
Título: Sentença de composição com o Arcediago de Oliveira. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à composição sobre os descontos do Arcediago de Oliveira 

do Douro. É autor o Cabido da Sé do Porto. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, contrariedades, despacho, embargos, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 354 - 366 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00033 
Título: Sentença contra Gaspar Monteiro por causa da água da represa pertencer à Igreja de Eja. 
Datas de produção: 1540-00-00 / 1540-00-00 
Âmbito e conteúdo: Sentença cível contra Gaspar Monteiro por causa da utilização, sem licença do Cabido, da 

água da represa da Igreja de Eja, dado que esta se encontrava unida à Mesa Capitular da 
cidade do Porto, com todos os seus frutos e bens. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 367 - 370 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00034 
Título: Sentença do Chantre D. Francisco de Menezes com o Cabido por causa de descontos. 
Datas de produção: 1520-00-00 / 1520-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível do Chantre D. Francisco de Menezes contra o Cabido da Sé do 

Porto por causa dos descontos, sendo esta favorável ao dito Cabido. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: ação, libelo, cota, contrariedades, despacho, embargos, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 371 - 390 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00035 
Título: Sentença contra o cónego Belchior Caldeira por causa dos descontos. 
Datas de produção: 1602-00-00 / 1602-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa aos descontos, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu o 

cónego Belchior Caldeira. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, termo de confissão, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 391 - 398 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00036 
Título: Sentença a favor do Abade de Paranhos a fim de se lhes pagar o dízimo por inteiro. 
Datas de produção: 1520-00-00 / 1520-00-00 
Âmbito e conteúdo: Sentença a favor do Abade de Paranhos a fim de lhe ser pago o dízimo por inteiro.  
Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 399 - 402 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00037 
Título: Sentença contra os enfiteutas dos prazos do Vale e Escoural em Valongo para fazerem as 

renovações e pagarem as lutuosas. 
Datas de produção: 1678-03-23 / 1678-03-23 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à renovação de prazos e pagamento das lutuosas, sendo 

autor o Cabido da Sé do Porto e réus os enfiteutas dos prazos do Vale e Escoural, em 
Valongo. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, contrariedades, despacho, sentença e custas. 
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Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 403 - 424 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00038 
Título: Sentença contra Marcos Gonçalves pela pensão de 300 réis por umas casas em Valongo. 
Datas de produção: 1593-00-00 / 1593-00-00 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento da pensão de 300 réis por uma casas 

situadas em Valongo, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu Marcos Gonçalves. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 425 - 428 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00039 
Título: Sentença da Suplicação que anulou os autos de descontos ao Arcediago de Oliveira por 

terem sido tratados no juízo secular. 
Datas de produção: 1606-08-16 / 1606-08-16 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível da Casa da Suplicação que anulou os autos de descontos ao 

Arcediago de Oliveira do Douro por terem sido tratados no Juízo Secular. 
Este processo é composto por duas cartas de sentença cível  (fl. 429-436 e 437-450). 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 429 - 450 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00040 
Título: Sentença na causa de comisso em um casal de Lucarezes, em Campanhã. 
Datas de produção: 1685-02-20 / 1685-02-20 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível sobre causa de comisso em um casal de Lucarezes, Campanhã, 

sendo autor o Cabido da Sé do Porto. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, despacho, contrariedades, libelo apelatório, despacho, apelação, despacho, 
sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 451 - 478 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00041 
Título: Sentença dada na causa da censoria com o rendeiro de Paranhos a respeito da medida. 
Datas de produção: 1600-01-23 / 1600-01-23 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa à causa do pagamento da censoria pelo rendeiro de 

Paranhos devido  à diferença entre medidas. É autor o Cabido da Sé do Porto e réu o dito 
rendeiro. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: libelo, contrariedades, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 479 - 484 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00042 
Título: Quitação que ao Cabido deu D. Francisco de Menezes, chantre que foi na Sé desta cidade. 
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Datas de produção: 1623-05-26 / 1623-05-26 
Âmbito e conteúdo: Instrumento de quitação que D. Francisco de Menezes, chantre que foi na Sé da cidade do 

Porto,deu ao Cabido sobre os frutos do seu benefício. 
Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 485 - 491 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0750/00043 
Título: Sentença de absolvição de instância a favor do Cabido na causa sobre o círio pascal que 

moveram os procuradores do tesoureiro-mor da Sé e não juntaram suficiente procuração. 
Datas de produção: 1571-06-21 / 1571-06-21 
Âmbito e conteúdo: Sentença cível de absolvição de instância eclesiástica a favor do Cabido da Sé do Porto na 

causa que moveram os procuradores do tesoureiro-mor da Sé sobre o círio pascal , não 
tendo, no entanto, juntado suficiente procuração. 

Cota actual: K/14/5/1 - 750, fl. 492 - 494 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-26-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751 
Título: Sentenças n.º 29 
Datas de produção: 1667-08-13 / 1769-10-19 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 27 documentos simples/compostos (1 exposição, 1 escritura de permuta, 

2 doações, 2 Bulas, 3 autos de descrição de bens, 1 concórdia, 2 dossiês de documentos 
variados, 4 cartas de sentença cível, 1 carta de confirmação, 1 autorização, 1 requerimento, 
1 libelo, 2 propostas, 1 requerimento, 1 auto de apresentação, 1 petição, 1 carta de 
arrematação e 1 sentença apostólica) relativos aos seguintes assuntos: padroado da Igreja 
de Santa Marinha, S. Cristóvão de Cabanões e Santa Maria de Lamegal; doação de Igrejas 
e propriedades; apresentação e união de Igrejas à Mesa Capitular; troca de propriedades 
entre eclesiásticos e entre estes e a Câmara da cidade; benefícios da Igreja de S. João de 
Ovil; litígios sobre a Igreja de Santa Maria de Válega; desembarque de navios com cereais; 
celebração de missas de aniversário; pagamento do censos, pensões, direito de portagem e 
redízima do pescado; descrição de moedas antigas; atividades dos capitulares feitas sem 
autorização do reitor da Sé; privilégio de jubilação; existência de dois capelães no Coro; 
entre outros. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santa 
Marinha, S. Cristóvão de Cabanões, Santa Maria de Lamegal, S. João de Ovil, Cernada, 
Santo Ildefonso, Santa Maria de Válega e Rosém. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751 
Cota original: 29 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em estado regular. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
livro. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00001 
Título: Exposição do padroado das Igrejas de Vila Nova e Ovar. 
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Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Exposição sobre os direitos de  padroado das Igrejas de Santa Marinha, em Vila Nova de 

Gaia, e de S. Cristóvão de Cabanões, em Ovar. 
Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 1 - 2 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00002 
Título: Certidão da permuta que El-Rei D. Afonso III fez com o Bispo e Cabido do padroado de S. 

Cristóvão de Cabanões em Ovar pelo de Lamegal. 
Datas de produção: 1769-10-07 / 1769-10-07 
Âmbito e conteúdo: Certidão da permuta que o Rei D. Afonso III fez com o Bispo e Cabido da cidade do Porto 

do padroado da Igreja de S. Cristóvão de Cabanões, em Ovar, pelo padroado da Igreja de 
Santa Maria de Lamegal. 
Este documenro contém a transcrição do despacho e da certidão de permuta. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 3 - 8 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro 
n.º 4 dos Originais a fl. 2. 

Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00003 
Título: Certidão da doação de El-Rei D. Dinis fez ao Bispo e Cabido da Igreja de Vila Nova de 

dois casais no julgado de Gaia e mais outorga a doação da Igreja de Cabanões em Ovar. 
Datas de produção: 1769-07-12 / 1769-07-12 
Âmbito e conteúdo: Certidão da doação de D. Dinis fez ao Bispo e Cabido da cidade do Porto, em que lhe é 

doada a Igreja de Santa Marinha e dois casais no julgado de Gaia e igualmente lhes 
outorga a doação da Igreja de S. Cristóvão de Cabanões, em Ovar. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão de doação. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 9 - 12 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro 
n.º 4 dos Originais a fl. 3. 

Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00004 
Título: Certidão da mesma doação da Igreja de Cabanões, em Ovar, mandada fazer pelo Rei D. 

Sancho. 
Datas de produção: 1769-08-07 / 1769-08-07 
Âmbito e conteúdo: Certidão da doação que o rei D. Sancho faz ao Bispo e Cabido da Sé do Porto da Igreja de 

S. Cristóvão de Cabanões, em Ovar. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão de doação. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 13 - 17 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00005 
Título: Certidão da Bula de Paulo II pela qual uniu  in perpetuum à Mesa Capitular os frutos, 

direitos e pertenças da Igreja de Cabanões em Ovar. 
Datas de produção: 1769-09-11 / 1769-09-11 
Âmbito e conteúdo: Certidão da Bula de Paulo II pela qual uniu  in perpetuum à Mesa Capitular da Sé do Porto 
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os frutos, direitos e pertenças da Igreja de S. Cristóvão de Cabanões, em Ovar. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão da Bula. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 18 - 23 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro 
n.º 21 dos Originais a fl. 21. 

Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00006 
Título: União da Igreja de Vila Nova com todos os seus frutos e direitos ao Cabido pelo Bispo D. 

Vicente. 
Datas de produção: 1769-08-03 / 1769-08-03 
Âmbito e conteúdo: Declaração da união da Igreja de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, com todos os seus 

frutos e direitos, à Mesa Capitular, tendo esta sido feita pelo Bispo D. Vicente ao Cabido 
da Sé do Porto. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 24 - 27 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro 
n.º 4 dos Originais a fl. 1. 

Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00007 
Título: Certidão da Bula que confirmou a dita união da Igreja de Vila Nova ao Cabido. 
Datas de produção: 1769-09-22 / 1769-09-22 
Âmbito e conteúdo: Certidão da Bula que confirmou a união in perpetuum da Igreja de Santa Marinha, em Vila 

Nova de Gaia, ao Cabido da Sé do Porto. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão da Bula. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 28 - 34 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00008 
Título: Certidão da restituição que El-Rei D. Dinis fez ao Bispo e Cabido da Igreja de Lamegal, 

mandando que conservassem a posse da de Cabanões. 
Datas de produção: 1769-10-19 / 1769-10-19 
Âmbito e conteúdo: Certidão da declaração de restituição que o Rei D. Dinis fez ao Bispo e Cabido da Sé do 

Porto da Igreja de Santa Maria de Lamegal, mandando que conservassem a posse da de S. 
Cristóvão de Cabanões, em Ovar. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão da declaração. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 35 - 40 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00009 
Título: Certidão do instrumento de concórdia entre o Bispo D. João de Azevedo e Cabido para 

aquele ficar com as Igrejas de Campanhã e Queimadela e este com a de S. Cristóvão de 
Cabanões em Ovar. 

Datas de produção: 1769-09-20 / 1769-09-20 
Âmbito e conteúdo: Certidão do instrumento de concórdia entre o Bispo D. João de Azevedo em o Cabido da 

Sé do Porto para aquele ficar com as Igrejas de Campanhã e Queimadela e este com a de 
S. Cristóvão de Cabanões, em Ovar. 
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Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 41 - 46 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00010 
Título: Carta do procurador da Mitra e mais papéis relativos à Igreja de Válega. 
Datas de produção: 1737-02-08 / 1743-03-09 
Âmbito e conteúdo: Carta do procurador da Mitra da Sé do Porto e mais papéis relativos ao padroado da Igreja 

de Santa Maria de Válega. 
Este processo é composto pela carta do procurador da Mitra (fl. 47-52), datada de 1737-
02-08; e por um conjunto de papéis variados sobre o processo de padroado da Igreja de 
Válega (fl. 53-105 e 121), que se extendem até à data de 1743-03-09. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 47 - 105 e 121 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00011 
Título: Certidão das sentenças dadas em 1676 e 1694 sobre o benefício de S. João de Ovil. 
Datas de produção: 1726-12-20 / 1726-12-20 
Âmbito e conteúdo: Certidão das cartas de sentença cível dadas em 1676 e 1694 sobre o benefício da Igreja de 

S. João de Ovil. 
Este documento contém a transcrição do despacho e a certidão das sentenças. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 106 - 112 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00012 
Título: Autos originais do Breve de confirmação do contrato que o Cabido fez com o Senado da 

Câmara desta cidade, largando-lhe um pouco de terra do casal chamados das Hortas (...). 
Datas de produção: 1724-01-17 / 1724-01-17 
Âmbito e conteúdo: Autos originais do Breve de confirmação do contrato que o Cabido da Sé do Portofez com 

o Senado da Câmara dessa cidade, em que lhe largou um pouco de terra do casal chamados 
das Hortas, junto aos Congregados, dando-lhe a Câmara em troca várias propriedades 
dentro da cidade. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 113 - 120 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00013 
Título: Certidão de uma portaria do Chanceler dirigida ao Juiz da Portagem para se 

desembaraçarem três navios vindos de Lisboa com cevada e trigo para o assento, dando 
fiança o Administrador dos Assentos. 

Datas de produção: 1742-04-21 / 1742-04-21 
Âmbito e conteúdo: Certidão de uma portaria do Chanceler dirigida ao Juiz da Portagem, em que dá 

autorização para se desembaraçarem três navios vindos de Lisboa com cevada e trigo para 
o assento, devendo dar fiança o Administrador dos Assentos.  
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão de autorização. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 122 - 123 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00014 
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Título: Papéis relativos à comutação de vários responsos chamados Aniversários em Missas. 
Datas de produção: 1719-10-04 / 1748-12-24 
Âmbito e conteúdo: Conjunto de papéis relativos à comutação de vários responsos chamados de "Aniversários 

em Missas." 
Este processo é composto por uma exposição (fl. 124); por uma súplica (fl. 125-126); por 
uma representação de dúvidas (fl. 127-128); por uma advertência sobre a comutação de 
anibversários (fl. 129); e por uma cópia das resolução (fl. 130-135). 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 124 - 135 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00015 
Título: Requerimento e despacho do superintendente da Alfândega para se entregar ao Cabido e 

Mitra a redízima do pescado e miudezas em espécie. 
Datas de produção: 1766-07-31 / 1767-11-13 
Âmbito e conteúdo: Requerimento e despacho do superintendente da Alfândega do Porto para se entregar ao 

Cabido e Mitra da Sé da mesma cidade a redízima do pescado e miudezas em espécie. 
Este processo é composto por um requerimento (fl.136), datado de 1767-10-13; por um 
despacho (fl. 137), datado de 1767-11-12; por um termo de juramento (fl. 138), datado de 
1767-11-13; e por uma procuração do Cabido da nomear o seu procurador (fl. 139), datada 
de 1766-07-31. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 136 – 139 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: DC 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00016 
Título: Sentença e subsentença contra o Reverendo Manuel Fernandes de Santa Ana por oito 

alqueires de trigo que é obrigado a pagar de censo pelos bens do casal da Cernada que 
foram de João Alves. 

Datas de produção: 1767-08-18 / 1768-01-21 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível e subsentença relativa ao pagamento de oito alqueires de trigo que 

o réu era obrigado a pagar de censo pelos bens do casal da Cernada que foram de João 
Alves. É autor o Cabido da Sé do Porto e réu o Reverendo Manuel Fernandes de Santa 
Ana. 
Este processo é composto pela carta de sentença cível (fl. 140-150), datada de 1767-08-18; 
e pela subsentença (fl. 151-161), datada de 1768-01-21. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 140 – 161 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00017 
Título: Sentença contra o Licenciado António Bernardo de Almeida e mulher pela pensão de umas 

casas na Calçada dos Clérigos. 
Datas de produção: 1768-03-06 / 1768-03-24 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento da pensão de umas casas situadas na 

Calçada dos Clérigos, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réus o Licenciado António 
Bernardo de Almeida e a sua mulher. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, despacho, artigos de manutenção, despacho, sentença, embargos, 
sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 162 – 191 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00018 
Título: Descrição de moedas antigas que hoje não correm e se acham em algumas escrituras. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Descrição das moedas antigas que já não eram de uso corrente mas que se achavam em 

algumas escrituras, pelo que se indicam os valores atuais delas. 
Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 192 - 193 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00019 
Título: Sentença contra António Manuel da Costa de Bragança para pagar o direito de portagem 

por uma partida de trigo. 
Datas de produção: 1746-01-17 / 1746-01-17 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença cível relativa ao pagamento do direito de portagem de uma partida de 

trigo, sendo autor o Cabido da Sé do Porto e réu António Manuel da Costa de Bragança. 
Este documento contém transcritos, na sentença cível, os seguintes elementos do processo 
judicial: petição, ação, sentença e custas. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 194 - 200 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00020 
Título: Cópia de um libelo contra o Reitor da Sé por causa das sepulturas e por os capitulares 

batizarem sem licença dele e não usar as vestimentas dos cónegos. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Libelo contra o Reitor da Sé do Porto por causa das sepulturas no interior da própria Sé e 

por os capitulares batizarem sem licença dele e não usarem as vestimentas dos cónegos. 
Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 201 - 203 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00021 
Título: Proposta sobre o privilégio da jubilação no tempo do recurso proibido a Roma. 
Datas de produção: 1763-11-16 / 1763-11-16 
Âmbito e conteúdo: Proposta feito pela Mitra e Cabido da Sé do Porto sobre o privilégio da jubilação no tempo 

do recurso proibido a Roma. 
Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 204 - 217 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00022 
Título: Proposta sobre um casal na freguesia de Santo Ildefonso por prazo a Jerónimo Brandão, de 

que o Cabido recebe a pensão e a fábrica pertende lhe pertença. 
Datas de produção: 1764-09-12 / 1764-09-15 
Âmbito e conteúdo: Proposta feita pelo Cabido da Sé do Porto sobre um casal na freguesia de Santo Ildefonso 

entregue por prazo a Jerónimo Brandão, podendo o Cabido receber a pensão e igualmente 
a fábrica da Igreja de Santo Ildefonso. 

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 218 - 220 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
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Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00023 
Título: Autos originais de requerimentos do Procurador da Mitra e Cabido para Pedro Arcediago 

inglês prestar fiança aos direitos de uns navios que entraram por franquia.  
Datas de produção: 1725-01-02 / 1725-01-02 
Âmbito e conteúdo: Autos originais de requerimentos do Procurador da Mitra e Cabido da Sé do Porto para 

Pedro Arcediago inglês prestar fiança aos direitos de uns navios que entraram por franquia 
na barra do Douro.  

Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 221 – 230 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00024 
Título: Certidão de um apresentado pelo Cabido na Igreja de Rosém ser calhado, 
Datas de produção: 1714-08-31 / 1714-08-31 
Âmbito e conteúdo: Certidão de um apresentado pelo Cabido da Sé do Porto na Igreja de Rosém ser calhado, 

Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão de apresentenção. 
Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 231 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00025 
Título: Petição que fez o Arcediago de Oliveira ao Senhor Bispo a fim de se lhe repartirem duas 

partes nas miudezas da Alfândega, por isso que tem duas prebendas. 
Datas de produção: 1701-08-22 / 1701-08-22 
Âmbito e conteúdo: Petição que fez o Arcediago de Oliveirado Douro ao Senhor Bispo da Sé do Porto a fim de 

se lhe repartirem duas partes nas miudezas da Alfândega, visto que tem duas prebendas. 
Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 232 - 234 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00026 
Título: Carta de arrematação de umas casas que foram do Dr. Amaro de Meireles Freire, 

tesoureiro-mor que foi da Sé, que arrematou a Maria da Silva. 
Datas de produção: 1667-08-13 / 1667-08-13 
Âmbito e conteúdo: Carta de arrematação de umas casas que foram do Dr. Amaro de Meireles Freire, 

tesoureiro-mor que foi da Sédo Porto, e que as arrematou Maria da Silva. 
Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 235 - 243 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0751/00027 
Título: Sentença apostólica de confirmação do contrato que fez o Reverendo Chantre António 

Gomes de Eça com o Cabido para haverem dois capelães no Coro. 
Datas de produção: 1718-11-24 / 1718-11-24 
Âmbito e conteúdo: Carta de sentença apostólica de confirmação do contrato que fez o Reverendo Chantre 

António Gomes de Eça com o Cabido da Sé do Porto para haverem dois capelães no Coro. 
Cota actual: K/14/5/1 - 751, fl. 244 - 266 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Data da descrição: 2-25-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752 
Título: Sentenças n.º 30 
Datas de produção: 1752-08-22 / 1769-10-19 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 65mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 33 documentos (4 padrões, 3 alvarás, 4 doações, 4 exposições, 2 

escrituras de composição, 2 Bulas, 3 contratos de obrigação, 2 autorizações, 3 cartas de 
confirmação, 1 procuração, 1 declaração, 1 provisão, 1 requerimento, 1 escritura de avença 
e 1 carta testemunhável) relativos aos seguintes assuntos: padrões que o Cabido possuí; 
pagamento da quota da redízima do tabaco e dos direitos de portagem do mesmo produto; 
doação dos direitos reais à cidade e bispado do Porto; jurisdição, competências e senhorio 
da cidade do Porto; rendas dos direitos das colheres, açougagem e ancoragem; doação de 
propriedades e direitos; cobrança da dízima; e posse da chave da Alfândega por parte do 
escrivão eclesiástico. 
Estes processos encontram-se relacionados com a cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752 
Cota original: 30 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: A fonte de informação para o campo "Título" dos documentos foi o índice existente no 
livro. 
O índice existente no ínicio do livro não está completo, não menciona as três exposições 
que constam no interior do livro nem os 17 últimos documentos. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00001 
Título: Traslado de um padrão de 400 mil réis que tem este Cabido. 
Datas de produção: 1759-12-10 / 1759-12-10 
Âmbito e conteúdo: Padrão (i.e. título autêntico) de 400 mil réis que o Cabido da Sé do Porto possuí. 
Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 2 - 9 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
2 dos Originais a fl. 52-55. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00002 
Título: Traslado do padrão que 130 mil réis que tem o Cabido. 
Datas de produção: 1752-08-22 / 1752-08-22 
Âmbito e conteúdo: Padrão (i.e. título autêntico) de 130 mil réis que o Cabido da Sé do Porto possuí. 
Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 10 - 31 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
2 dos Originais a fl. 59 e seguintes. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00003 
Título: Traslado do padrão de 100 mil réis que tem o Cabido. 
Datas de produção: 1756-00-00 / 1756-00-00 
Âmbito e conteúdo: Padrão (i.e. título autêntico) de 100 mil réis que o Cabido da Sé do Porto possuí. 
Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 32 - 50 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
2 dos Originais a fl. 65 e seguintes. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00004 
Título: Certidão do padrão de 2770 réis de tença anual ao Bispo e Cabido em recompensa dos 

foros do território e casas que se tomaram para a edificação do Mosteiro das Religiosas de 
S. Bento. 

Datas de produção: 1769-10-19 / 1769-10-19 
Âmbito e conteúdo: Certidão do padrão (i.e. título autêntico) de 2770 réis de tença anual dada ao Bispo e 

Cabido da Sé do Porto como recompensa peos foros das terras e casas que se tomaram para 
a edificação do Mosteiro das Religiosas de S. Bento. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 51 - 56 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00005 
Título: Certidão do alvará para se pagar na Alfândega de Lisboa a quota anual de 72479 réis da 

redízima do tabaco. 
Datas de produção: 1769-10-03 / 1769-10-03 
Âmbito e conteúdo: Certidão do alvará pelo qual se pagará na Alfândega de Lisboa a quota anual de 72479 réis 

da redízima do tabaco. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 57 - 63 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
2 dos Originais a fl. 114-115. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00006 
Título: Certidão do padroado de 720 mil réis que tem o Cabido por 120 marcos de prata. 
Datas de produção: 1769-09-13 / 1769-09-13 
Âmbito e conteúdo: Certidão da doação do padrão (título autênctico) de 720 mil réis que D. Mnauel I fez ao 

Cabido da Sé do Porto por 120 marcos de prata. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 64 - 99 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
2 dos Originais a fl. 3 e 17. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00007 
Título: Exposição das certidões que vão para Lisboa para a Mesa das Confirmações. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Exposição de oito certidões que vão para Lisboa para a Mesa das Confirmações a fim de 

serem validadas. 
Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 100 - 105 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  



297 
 

  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00008 
Título: Certidão da doação que fez o Senhor D. Afonso II com sua mulher e filhos ao Bispo e 

Igreja do Porto dos direitos reais da mesma e todo o seu bispado. 
Datas de produção: 1769-08-20 / 1769-08-20 
Âmbito e conteúdo: Certidão da doação  de todos os direitos reais pertencentes à cidade e ao bispado do Porto, 

que fez o rei D. Afonso II, com sua mulher e filhos, ao Bispo e Cabido da Sé do Porto. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 106 - 109 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
6 dos Originais a fl. 1. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00009 
Título: Certidão da composição feita pelo Senhor D. Sancho com o Bispo D. Pedro Salvador e 

mais que se declarava. 
Datas de produção: 1769-08-08 / 1769-08-08 
Âmbito e conteúdo: Certidão da composição celebrada entre o rei D. Sancho e o Bispo D. Pedro Salvador e 

Cabido da Sé do Porto sobre jurisdição e competências da dita cidade. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 110 - 125 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
6 dos Originais a fl. 8 e 21. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00010 
Título: Certidão da Bula de Inocêncio IV que confirma a dita composição feita entre D. Sancho e o 

Bispo do Porto. 
Datas de produção: 1769-10-05 / 1769-10-05 
Âmbito e conteúdo: Certidão da Bula do Papa Inocêncio IV que confirma a  composição celebrada entre D. 

Sancho e o Bispo e Cabido da Sé do Porto sobre jurisdição e competências da cidade. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 126 - 132 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
6 dos Originais a fl. 30. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00011 
Título: Certidão da carta de El-Rei D. Dinis para se não embargarem as rendas das açougagens e 

colheres e ancoragens. 
Datas de produção: 1769-10-06 / 1769-10-06 
Âmbito e conteúdo: Certidão da carta do rei D. Dinis para que não fossem embargadas as rendas dos direitos de 

açougagem, colheres e ancoragem. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 133 - 140 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 



298 
 

6 dos Originais a fl. 41. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00012 
Título: Certidão da carta de El-Rei D. Dinis para os vizinhos da Vila de Guimarães pagarem 

portagem. 
Datas de produção: 1769-08-22 / 1769-08-22 
Âmbito e conteúdo: Certidão da carta do rei D. Dinis para que os vizinhos da Vila de Guimarães pagassem os 

direitos de portagem. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 141 - 143 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
6 dos Originais a fl. 52. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00013 
Título: Certidão da carta de El-Rei D. João I para se não impedir a satisfação da dízima e mais 

direitos. 
Datas de produção: 1769-08-25 / 1769-08-25 
Âmbito e conteúdo: Certidão da carta do rei D. João I para que não se impedisse a satisfação da cobrança da 

dízima e outros direitos. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 144 - 146 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
6 dos Originais a fl. 57. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00014 
Título: Exposição sobre o documento legal e autorizado que se apresenta, uma carta do Infante D. 

Afonso Henriques. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Exposição sobre o documento legal e autorizado que se apresenta à Mesa das 

Confirmações, uma carta do Infante D. Afonso Henriques. 
Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 147 - 157 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00015 
Título: Certidão da carta do Infante D. Afonso Henriques, filho do Conde Henrique e da rainha D. 

Teresa, em que confirmou a doação e testamento da rainha sua mãe, concedendo de novo a 
jurisdição da cidade do Porto ao Bispo. 

Datas de produção: 1769-09-20 / 1769-09-20 
Âmbito e conteúdo: Certidão da carta do Infante D. Afonso Henriques, filho do Conde Henrique e da rainha D. 

Teresa, em que este confirma a doação e testamento da rainha sua mãe, concedendo de 
novo a jurisdição da cidade do Porto ao Bispo. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 158 - 224 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
6 dos Originais a fl. 72. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00016 
Título: Exposição das certidões que vão para Lisboa para a Mesa das Confirmações. 
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00 
Âmbito e conteúdo: Exposição das certidões que vão para Lisboa para a Mesa das Confirmações a fim de serem 

validadas. 
Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 225 - 239 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00017 
Título: Certidão da doação de El-Rei D. Afonso III aos moradores do lugar de Gaia de todo o 

reguengo. 
Datas de produção: 1769-08-11 / 1769-08-11 
Âmbito e conteúdo: Certidão da doação de todo o reguengo de Gaia, que fez o rei D. Afonso III aos moradores 

do dito lugar. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 240 - 250 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
15 dos Originais a fl. 3. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00018 
Título: Certidão da procuração de El-Rei D. Sancho II para o Bispo e Cabido do Porto sobre 

dízimas  e outros assuntos de que se queixavam. 
Datas de produção: 1769-08-16 / 1769-08-16 
Âmbito e conteúdo: Certidão da procuração que o rei D. Sancho II passou ao Bispo e Cabido da Sé do Porto 

sobre dízimas  e outros assuntos de que se haviam queixado. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 251 -260  
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
15 dos Originais a fl. 26. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00019 
Título: Certidão da Bula de Inocêncio IV que confirma a composição que D. Sancho fez com o 

Bispo D. Pedro Salvador. 
Datas de produção: 1769-08-30 / 1769-08-30 
Âmbito e conteúdo: Certidão da Bula do Papa Inocêncio IV que confirma a composição celebrada entre D. 

Sancho e o Bispo D. Pedro Salvador e Cabido da Sé do Porto sobre a jurisdição e 
competências da cidade. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 261 - 268 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Existência e localização de É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 



300 
 

originais: dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
15 dos Originais a fl. 24. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00020 
Título: Certidão de carta de obrigação dada por El-Rei D. Dinis em que manda levantar os 

sequestros e embargos feitos aos direitos das colheres, de ancoragem e de açougagem. 
Datas de produção: 1769-07-20 / 1769-07-20 
Âmbito e conteúdo: Certidão de carta de obrigação dada pelo rei D. Dinis em que manda levantar os sequestros 

e embargos feitos aos direitos das colheres, de ancoragem e de açougagem. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 269 - 278 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
15 dos Originais a fl. 25. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00021 
Título: Certidão de declaração em que é relembrado que o Corregedor régio não tem autoridade 

para julgar na cidade do Porto, em virtude da doação feita por D. Teresa. 
Datas de produção: 1769-10-08 / 1769-10-08 
Âmbito e conteúdo: Certidão da declaração do tabelião do rei D. Afonso IV em que relembra que o Corregedor 

régio não tem autoridade para julgar na cidade do Porto, em virtude da doação feita por D. 
Teresa. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 279 - 283 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
22 dos Originais a fl. 5. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00022 
Título: Certidão da provisão de El-Rei D. João I dá ao Bispo e Cabido da Sé do Porto para estes 

sempre haverem a dízima de todos os panos, ferro, madeira e outros mais produtos. 
Datas de produção: 1769-08-21 / 1769-08-21 
Âmbito e conteúdo: Certidão da provisão que o rei D. João I dá ao Bispo e Cabido da Sé do Porto para este 

sempre haver a dízima de todos os panos, ferros, madeiras e outros mais produtos. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 284 - 286 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
15 dos Originais a fl. 19. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00023 
Título: Certidão da escritura de composição dada por El-Rei D. João I ao Bispo e Cabido do Porto 

sobre as dúvidas que existiam a respeito da jurisdição da cidade. 
Datas de produção: 1769-09-13 / 1769-09-13 
Âmbito e conteúdo: Certidão da escritura de composição celebrada entre o rei D. João I e o Bispo e Cabido da 

Sé do Porto sobre as dúvidas que existiam a respeito da jurisdição da cidade. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 
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Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 287 - 294 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
15 dos Originais a fl. 23. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00024 
Título: Certidão do requerimento pedido pelo Bispo e Cabido a respeito da execução da chave da 

porta da Alfândega que seria entregue ao seu escrivão. 
Datas de produção: 1769-08-26 / 1769-08-26 
Âmbito e conteúdo: Certidão do requerimento pedido pelo Bispo e Cabido da Sé do Porto a respeito de ser feita 

e possuírem uma chave da porta da Alfândega, que seria entregue ao seu escrivão. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 295 - 298 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00025 
Título: Certidão do instrumento de autorização dado ao Bispo e Cabido do Porto para que o seu 

escrivão possuísse uma chave da porta da Alfândega. 
Datas de produção: 1769-10-10 / 1769-10-10 
Âmbito e conteúdo: Certidão do instrumento de autorização dado por D. Duarte ao Bispo e Cabido da Sé do 

Porto para que o escrivão eclesiástico possuísse uma chave da porta da Alfândega. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 299 - 302 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
15 dos Originais a fl. 18. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00026 
Título: Certidão da escritura de avença celebrada entre El-Rei D. João I e o Bispo e Cabido do 

Porto a respeito dos direitos, jurisdição e senhorio da cidade. 
Datas de produção: 1769-09-02 / 1769-09-02 
Âmbito e conteúdo: Certidão da escritura de avença celebrada entre o rei D. João I e o Bispo D. Gil Alma e 

Cabido da Sé do Porto a respeito dos direitos, jurisdição e senhorio da cidade. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 303 - 311 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
15 dos Originais a fl. 5. 

Existência e localização de 
cópias: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que existe uma cópia no livro n.º 29 
dos Originais a fl. 6. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00027 
Título: Certidão da carta de exposição dada por El-Rei D. João I ao almoxarife da cidade do Porto 

sobre a avença celebrada com o Bispo e Cabido. 
Datas de produção: 1769-09-27 / 1769-09-27 
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Âmbito e conteúdo: Certidão da carta de exposição dada pelo rei D. João I ao almoxarife Lourenço Vasques da 
cidade do Porto sobre a avença celebrada com o Bispo e Cabido da Sé da dita cidade. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 312 - 316 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
15 dos Originais a fl. 6. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00028 
Título: Certidão do alvará dado por El-Rei D. João I sobre o pagamento das 3 mil libras 

estipuladas no contrato celebrado com o Bispo e Cabido do Porto. 
Datas de produção: 1769-08-21 / 1769-08-21 
Âmbito e conteúdo: Certidão do alvará dado pelo rei D. João I sobre o pagamento das 3 mil libras estipuladas 

no contrato de avença celebrado com o Bispo e Cabido da Sé do Porto. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 317 - 320 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
24 dos Originais a fl. 24. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00029 
Título: Certidão de uma carta testemunhável em que se obrigava a comuna dos judeus da cidade 

do Porto a pagar portagem das compras e vendas que faziam. 
Datas de produção: 1769-08-23 / 1769-08-23 
Âmbito e conteúdo: Certidão de uma carta testemunhável em que se obrigava a comuna dos judeus da cidade 

do Porto a pagar portagem dos produtos que compram e vendem, independentemente de 
possuírem carta de vizinho. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 321 - 326 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
15 dos Originais a fl. 2. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00030 
Título: Certidão da doação de 50 mil réis brancos anuais que El-Rei D. Afonso V fez ao Bispo e 

Cabido do Porto. 
Datas de produção: 1769-08-22 / 1769-08-22 
Âmbito e conteúdo: Certidão da doação de 50 mil réis brancos anuais que fez o rei D. Afonso V ao Bispo e 

Cabido da Sé do Porto. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 327 - 329 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
15 dos Originais a fl. 17. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00031 
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Título: Certidão de uma carta de confirmação de El-Rei D. Afonso V em que declarava válido o 
contrato celebrado entre o seu avô D. João I e o Bispo e Cabido do Porto sobre o senhorio 
e jurisdição da cidade. 

Datas de produção: 1769-08-15 / 1769-08-15 
Âmbito e conteúdo: Certidão de uma carta de confirmação dada pelo rei D. Afonso V em que declarava válido 

o contrato celebrado entre o seu avô, D. João I, e o Bispo e Cabido da Sé do Porto sobre o 
senhorio e jurisdição da cidade. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 330 - 335 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00032 
Título: Certidão do alvará de El-Rei D. Manuel I em que determina que o escrivão do Bispo e 

Cabido estivesse sentado à mesma mesa que os escrivães da Alfândega. 
Datas de produção: 1769-08-21 / 1769-08-21 
Âmbito e conteúdo: Certidão do alvará do rei D. Manuel I em que determina que o escrivão do Bispo e Cabido 

da Sé do Porto estivesse sentado à mesma mesa que os escrivães da Alfândega, a fim de 
escrever o seu livro e ver os rendimentos que pertenciam à Mitra e Cabido. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 336 - 338 
Idioma e escrita: Por (português) 
Existência e localização de 
originais: 

É indicado por José Gaspar de Almeida, na sua obra "Índice-Roteiro dos Chamados Livros 
dos Originais do Cartório do Cabido da Sé do Porto", que o original se encontra no livro n.º 
15 dos Originais a fl. 4. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
Nível de descrição: D 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0752/00033 
Título: Certidão de carta de confirmação dada por El-Rei D. Manuel I sobre a validade da carta de 

D. João I relativa ao senhorio e jurisdição da cidade do Porto 
Datas de produção: 1769-08-10 / 1769-08-10 
Âmbito e conteúdo: Certidão de carta de confirmação dada pelo rei D. Manuel I sobre a validade da carta de D. 

João I relativa ao senhorio e jurisdição da cidade do Porto. 
Este documento contém a transcrição do despacho e da certidão. 

Cota actual: K/14/5/1 - 752, fl. 339 - 358 
Idioma e escrita: Por (português) 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 

 

 

     Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0753 
Título: Sentenças n.º 31 
Datas de produção: 1769-07-19 / 1769-11-29 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 60mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 22 documentos simples/compostos (2 sentenças cíveis, 2 cartas de 

confirmação, 1 Bula, 3 alvarás, 2 cartas régias, 2 provisões, 1 escritura de composição, 1 
declaração, 7 exposições e 1 súmula) relativos aos seguintes assuntos: cobrança da 
redízima e dos direitos do vinho; pagamento de rendas e votos; confirmação dos privilégios 
e liberdades da cidade e bispado do Porto;  justiça eclesiástica; e padroado das Igrejas de 
Meinedo, Canedo, Santa Cruz, Santa Marinha e S. Cristóvão de Cabanões.  
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
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Meinedo, Canedo, Santa Cruz, Santa Marinha e Cabanões. 

Cota actual: K/14/5/1 – 753 
Cota original: 31 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Lv. de fls. numeradas de 359 a 712, enc., em bom estado. 

Notas: Este livro é a continuação do livro anterior (ui 0752). 
O índice existente no ínicio do livro não está completo, não menciona algumas das 
exposições que constam no seu interior. 
Há um erro de numeração, do fl.629 passa para o fl.645. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
 
 
 
  
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0754 
Título: Sentenças n.º 32 
Datas de produção: 1746-11-03 / 1749-12-15 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 5 documentos simples/compostos (1 auto de vistoria, 2 contratos de 

emprazamento, 1 acordão e 1 memória) relativos aos seguintes assuntos: vistoria de 
propriedades e emprazamento de bens imóveis.  
Estes processos encontram-se relacionados com a cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/5/1 – 754 
Cota original: 32 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0755 
Título: Sentenças n.º 33 
Datas de produção: 1571-10-21 / 1756-04-30 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 18 documentos simples/compostos (1 declaração, 1 despacho, 7 cartas de 

sentença cível,  2 autos de informação, 1 carta de quitação, 1 Breve, 1 procedimento, 1 
escritura de compra/venda, 1 auto de apresentação, 1 contrato de emprazamento e 1 
sentença cível) relativos aos seguintes assuntos: contagem dos cónegos; benefícios 
eclesiásticos; emolumentos da Coraria; contendas entre cónegos da Sé; cobrança de 
esmolas das procissões; ofícios para com os defuntos; despedimento do Porteiro da Massa; 
pagamento da redízima e censoria; emprazamento de bens imóveis; apresentação da Igreja 
de Rosém; e padroado da Igreja de Santa Marinha. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Freixo (Amarante), Rosém e Santa Marinha. 

Cota actual: K/14/5/1 – 755 
Cota original: 33 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em estado regular. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0756 
Título: Sentenças n.º 34 
Datas de produção: 1730-06-30 / 1778-10-10 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 24 documentos simples/compostos (1 extrato, 1 provisão, 1 razão, 1 auto 

de manutenção, 5 propostas, 1 carta de confirmação, 3 declarações, 1 representação, 1 
testemunho, 4 cartas de sentença cível, 3 mandados de adjudicação, 1 libelo e 1 Breve) 
relativos aos seguintes assuntos: rendimentos da Mitra; ocupação do Porteiro da Massa e 
do Capelão; cobrança dos direitos de portagem, do dízimo do pescado, da redízima dos 
sacos do pão e do direito do nabo (direito relativo à pesca); pagamento de rendas, 
laudémios, pensões, foros e votos; isenção de tributo aos eclesiásticos; reedificação de 
casas e celeiros da Sé; governação do bispado; emprazamento de bens imóveis; missas pro 
populo; e adjudicação de bens e casas. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Vila 
do Conde, Bougado, S. Roque, Canelas e S. Félix da Marinha. 

Cota actual: K/14/5/1 - 756 
Cota original: 34 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0757 
Título: Sentenças n.º 35 
Datas de produção: 1585-05-01 / 1737-08-01 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 2 documentos simples/compostos (1 embargo e 1 dossiê de documentos 

variados) relativos à vigairaria de Ovar e à apresentação da Igreja de Santa Maria de 
Válega. 

Cota actual: K/14/5/1 - 757 
Cota original: 35 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
 

 

 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0758 
Título: Sentenças n.º 36 
Datas de produção: 1558-04-27 / 1773-07-09 
Dimensão e suporte: 315 x 215 x 50mm; papel; enc. em pele. 
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Âmbito e conteúdo: Este livro contém 21 documentos simples/compostos (1 auto de informação, 1 provisão, 1 
testemunho, 2 autos de apresentação, 4 dossiês de documentos variados, 5 cartas de 
sentença cível, 1 instrumento de ratificação, 1 confrontação, 1 mandado de restituição de 
posse, 1 escritura de composição, 1 escritura de compra/venda e 2 declarações) relativos 
aos seguintes assuntos: negócios feitos pelos religiosos de S. Domingos; cerimónias 
fúnebres com a participação da Confraria da Misericórdia; união de Igrejas ao Cabido; 
apresentação da Igreja de Bougado, Santa Maria do Olival, Ovar e Canedo; padroado da 
Igreja de S. Pedro de Vila Chã; cobrança do dízimo do pescado; exploração de salinas; 
imposição de marcos; e pagamento de rendas. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Bougado, Canedo, Olival, Rio Meão, Ovar, Cortegaça, Santa Maria de Válega, Ílhavo, 
Aveiro e comarca da Feira. 

Cota actual: K/14/5/1 – 758 
Cota original: 36 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., com alguns fls. um pouco deteriorado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0759 
Título: Sentenças n.º 37 
Datas de produção: 1576-01-04 / 1766-10-19 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 27 documentos simples/compostos (9 cartas de sentença cível, 1 

renúncia, 1 termo de desistência, 1 carta de subsentença cível, 1 Breve, 2 dossiês de 
documentos variados, 1 provisão, 2 propostas, 1 sentença apostólica, 1 licença de 
edificação, 3 declarações, 1 embargo, 1 memória, 1 provisão e 1 relação) relativos aos 
seguintes assuntos: pagamento de pensões, laudémios, votos, redízima e alqueires de 
milho; emprazamento de bens imóveis; renúncia de vidas em prazos; encargo de missas; 
editais sobre sepulturas na Sé; contagem de beneficiados presentes na romaria da Sr.ª da 
Lapa; obrigação de dar cavalgadura aos eclesiásticos; edificação de convento; união de 
Igrejas ao Cabido; entre outros. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santo 
Ildefonso, Paranhos, Santiago da Capela, Santa Marinha, comarca da Feira e Leiria. 

Cota actual: K/14/5/2 – 759 
Cota original: 37 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0760 
Título: Sentenças n.º 38 
Datas de produção: 1726-02-23 / 1747-03-17 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 7 documentos simples/compostos (1 carta de subsentença cível, 1 

sentença apostólica e 5 cartas de sentença cível) relativos aos seguintes assuntos: 
emprazamento de bens imóveis e benfeitorias neles realizadas; exploração de courelas de 
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terra; e litígios relativos a um canal de água situado junto a casas foreiras do Cabido.  
Estes processos encontram-se relacionados com a cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/5/2 – 760 
Cota original: 38 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0761 
Título: Sentenças n.º 39 
Datas de produção: 1668-12-14 / 1769-08-05 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 12 documentos simples/compostos (10 cartas de sentença cível e 2 

declarações) relativos aos seguintes assuntos: emprazamento de bens imóveis; pagamento 
de tenças e outros impostos; cedência de terras para construção de praça; renúncia, doação 
e renovação de domínio; mudança da natureza dos prazos; e compra/venda de 
propriedades.  
Estes processos encontram-se relacionados com a cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/5/2 – 761 
Cota original: 39 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: Os últimos 5 documentos indicados no índice deste livro não se localizam fisicamente nele 
e não se encontram nos livro seguintes... 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0762 
Título: Sentenças n.º 40 
Datas de produção: 1573-03-15 / 1752-06-21 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 40mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 10 documentos simples/compostos (1 dossiê de documentos variados, 1 

carta de sentença cível, 1 contrato de emprazamento, 2 memórias, 1 anotação, 1 alegação, 
1 petição, 1 auto de averiguações e 1 proposta) relativos aos seguintes assuntos: padroado, 
união e apresentação da Igreja de Santa Marinha; pagamento de censorias; emprazamento 
de bens imóveis; apresentação de benefícios; moderação dos decretos do Concílio 
Bracarense de 1566; obrigação de o Cabido acompanhar o Prelado; colocação de marcos 
de delimitação de freguesias; governação do bispado; e valor de moedas antigas.  
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santa 
Marinha, Paranhos e Abade de Ferreira. 

Cota actual: K/14/5/2 - 762 
Cota original: 40 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0763 
Título: Sentenças n.º 41 
Datas de produção: 1541-00-00 / 1666-10-04 
Dimensão e suporte: 315 x 210 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 21 documentos simples/compostos (12 cartas de sentença cível, 2 

contratos de pagamento, 3 autos de posse, 2 escrituras de compra/venda, 1 petição e 1 auto 
de apresentação) relativos aos seguintes assuntos: cobrança do dízimo do pescado e do 
milho das marinhas salgadas e dos dízimos da Ilha do Corvo e da Ribeiro do Sobral 
(Ovar); aumento da consoada; exploração do sal das marinhas; visitações; demarcação de 
freguesias; emprazamento de bens imóveis; pagamento da côngrua e lutuosas; frutos da 
Igreja de Válega; e apresentação da Igreja de S. João de Ovil. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: Ovar, Rio Meão, 
Arada, Santa Maria de Válega, S. João de Ovil e comarca da Feira. 

Cota actual: K/14/5/2 – 763 
Cota original: 41 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., um pouco deteriorado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0764 
Título: Sentenças n.º 42 
Datas de produção: 1476-10-21 / 1680-06-06 
Dimensão e suporte: 315 x 215 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 17 documentos simples/compostos (1 contrato de pagamento, 1 

apelação, 9 cartas de sentença cível, 1 requerimento, 2 declarações, 2 dossiês de 
documentos variados e 1 escritura de demarcação) relativos aos seguintes assuntos: 
cobrança de juros e padrão, da sisa imposta sobre as pipas de vinho e do dízimo do peixe; 
exigências do coletor apostólico; propriedade das casas de açougue da Câmara do Porto; 
enterros no interior da Sé; direitos que pagam as Igrejas unidas ao Cabido; pagamento da 
lutuosa, dízimos e primícias; visitações; padroado das Igrejas de Lobão, Canedo, Valbom e 
Olival; e exploração das marinhas de sal.  
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Lobão, Canedo, Olival, Valbom, Ovar, comarca de Feira e  Maia. 

Cota actual: K/14/5/2 – 764 
Cota original: 42 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., um pouco det. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
 
 
 
 
 

 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0765 
Título: Sentenças n.º 43 
Datas de produção: 1534-01-02 / 1717-12-29 
Dimensão e suporte: 310 x 205 x 65mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 38 documentos simples/compostos (8 cartas de sentença cível, 11 

declarações, 5 doações, 1 auto de execução de sentença, 4 escrituras de compra/venda, 1 
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escritura de dote, 2 contratos de emprazamento, 1 requerimento, 1 escritura de permuta, 2 
contratos de obrigação,1 auto de posse e 1 escritura de composição) relativos a diversos 
assuntos, entre os quais se destacam os seguintes: celebração de missas de aniversário; 
pagamento de impostos; direito da côngrua; visitações; verbas de testamentos deixadas ao 
Cabido; emprazamento de bens imóveis; cedência de propriedades; esmola de missa e de 
aniversário; juros comprados à Fazenda Real; instituição de capela; entre outros.  
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santa 
Marinha, Aguiar de Sousa, Campanhã, Vilar de Andorinho, S. João da Folhada, S. Pedro 
de Avioso, Outeiro, Vila Verde e Miranda do Douro. 

Cota actual: K/14/5/2 - 765 
Cota original: 43 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., muito det. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0766 
Título: Sentenças n.º 44 
Datas de produção: 1513-10-10 / 1683-07-20 
Dimensão e suporte: 315 x 215 x 70mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 51 documentos simples/compostos (13 cartas de sentença cível, 4 

escrituras de compra/venda, 4 declarações, 2 escrituras de permuta, 1 tombo, 4 contratos de 
pagamento, 1 contrato de emprazamento, 6 contratos de obrigação, 1 apelação, 10 doações, 
1 auto de penhora, 1 auto de execução de sentença, 1 procuração, 1 termo de desistência e 
1 dossiê de documentos variados) relativos aos seguintes assuntos: celebração de missas; 
contribuições para a fábrica da Sacristia; apresentação da vigairaria da Igreja de Santa 
Marinha; pagamento de foros, pensões, censorias; repartição de casas e vinculação de 
herdades ao Cabido; cobrança da redízima, dos juros anuais e das esmolas; emprazamento 
de bens imóveis; obrigação de dar canastras de uvas ao Cabido; celebração do Concílio 
Provincial Bracarense; doação de propriedades; agressão ao Tesoureiro-Mor; iluminação 
do círio pascal; entre outros. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santa 
Marinha, S. João de Ver, S. João de Canelas, Avintes, Valbom, Luzim, Rebordosa, Eja, 
Massarelos, Arcozelo, S. Cosme e Castelo de Paiva. 

Cota actual: K/14/5/2 - 766 
Cota original: 44 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., com alguns fls. dets. 

Notas: O índice deste livro começa num fl. inumerado do princípio e termina num fl. inumerado 
do fim. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
    

 
 
 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0767 
Título: Sentenças n.º 45 
Datas de produção: 1551-01-23 / 1663-04-24 
Dimensão e suporte: 310 x 210 x 35mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 22 documentos simples/compostos (2 contratos de emprazamento, 7 

escrituras de compra/venda, 1 contrato de pagamento, 4 cartas de sentença cível, 1 doação, 
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3 contratos de obrigação, 1 representação, 1 auto de informação, 1 determinação e 1 
memória) relativos aos seguintes assuntos: emprazamento de bens imóveis; pagamento de 
foros e pensões; cobrança de dízimos, redízima e direitos de portagem; anulação de 
contratos; celebração de missas; e realização do Concílio Provincial Bracarense e do 
Sínodo Diocesano de Lamego. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Pinheiro da Bemposta, Madalena e Lamego. 

Cota actual: K/14/5/2 – 767 
Cota original: 45 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em estado regular. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0768 
Título: Sentenças n.º 46 
Datas de produção: 1497-01-17 / 1640-00-00 
Dimensão e suporte: 315 x 215 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 37 documentos simples/compostos (24 cartas de sentença cível, 3 

alvarás, 1 provisão, 2 contratos de pagamento, 1 requerimento, 1 inquirição, 1 concordata, 
1 declaração, 1 auto de informação, 1 representação e 1 carta régia) relativos aos seguintes 
assuntos: pagamento dos direitos das canadas do vinho, dos milheiros, das colheres do pão, 
e da portagem; execução do Foral Velho; cobrança da dízima do açúcar, da redízima do 
sabão, da sisa da sardinha e da redízima das mercadorias; jurisdição sobre Viana do 
Castelo; utilização de marcos de prata; rendimentos das prebendas; privilégios dos 
moedeiros; emprazamento de bens imóveis; entre outros. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santa 
Marinha e Viana do Castelo. 

Cota actual: K/14/5/2- 768 
Cota original: 46 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., com alguns fls. um pouco dets. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0769 
Título: Sentenças n.º 47 
Datas de produção: 1425-12-10 / 1662-08-14 
Dimensão e suporte: 315 x 220 x 60mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 11 documentos simples/compostos (7 cartas de sentença cível, 1 recibo, 

2 declarações e 1 tombo) relativos ao pagamento de votos de Santiago de Compostela. 
Estes processos encontram-se  relacionados com os seguintes locais: comarca de Feira, 
Maia, Canidelo, Pedroso, Valadares e Santa Maria de Válega. 

Cota actual: K/14/5/2 - 769 
Cota original: 47 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., com alguns fls. um pouco dets. 
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Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0770 
Título: Sentenças n.º 48 
Datas de produção: 1425-03-22 / 1778-00-00 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 29 documentos simples/compostos (2 Bulas, 1 provisão, 5 apensos, 6 

cartas de sentença cível, 1 carta de arrematação, 2 autos de aceitação, 2 termos de 
desistência, 1 mandado de pagamento, 1 contrato de obrigação, 1 sentença apostólica, 1 
escritura de compra/venda, 1 escritura de composição, 1 recibo, 1 súplica, 1 carta de 
confirmação e 2 declarações) relativos aos seguintes assuntos: união e anexação de Igrejas 
ao Cabido; construção de um celeiro; posse e frutos da Igreja de Eja e contribuições de 
azeite para o lampadário da mesma Igreja; pagamento do direito da côngrua e dos votos de 
Santiago; direito de apresentação; autos beneficiais da Igreja de Fânzeres; troca de 
propriedades entre o Cabido e os moradores do Porto; e demarcação de terras. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Árvore, Azurara, Eja, Valbom, Fânzeres e Seixezelo. 

Cota actual: K/14/5/2 - 770 
Cota original: 48 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0771 
Título: Sentenças n.º 49 
Datas de produção: 1480-03-18 / 1766-09-18 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 65mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 20 documentos simples/compostos (2 procurações, 3 cartas de sentença 

cível, 2 contratos de emprazamento, 4 Bulas, 1 escritura de composição, 4 declarações, 1 
requerimento, 1 apenso, 1 escritura de demarcação e 1 carta de confirmação) relativos aos 
seguintes assuntos: rol de confessados e comungados do concelho de Baião; pagamento de 
votos e censorias; listagem das medidas do pão; emprazamento de bens imóveis; visita de 
um membro da Sé de Braga para tirar notas sobre o bispado; benefícios dos clérigos; 
organização do mosteiro de S. Bento; repartição de conezia em bacharéis; anexação de 
Igrejas ao Cabido; autos beneficiais de Paranhos; demarcação de freguesias; e confirmação 
da cadeira Magistral e Doutoral da Sé. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Baião, Santa Marinha, Campanhã, Paranhos, Bougado e Santa Cruz do Bispo. 

Cota actual: K/14/5/2 - 771 
Cota original: 49 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0772 
Título: Sentenças n.º 50 
Datas de produção: 1508-00-00 / 1626-06-19 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 25 documentos simples/compostos (1 testamento, 1 auto de execução de 

sentença, 1 escritura de compra/venda, 1 dossiê de documentos variados, 1 contrato de 
emprazamento, 7 declarações, 4 cartas de sentença cível, 1 contrato de obrigação, 2 autos 
de posse, 1 tombo, 1 notificação, 2 autos de apresentação, 1 termo de desistência e 1 carta 
de confirmação) relativos aos seguintes assuntos: nomeação de vidas para prazo; união de 
Igrejas ao Cabido; emprazamento de bens imóveis; litígios sobre água; propriedades e 
rendimentos da Igreja de Eja; partilha de montados; vigairaria da Igreja de Árvore; 
residência do Abade de Válega; cobrança do dízimo do peixe; pagamento do direito da 
côngrua; execução de um indulto; posse da Igreja de Paranhos; e apresentação da Igreja de 
Bougado. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Guarda, Vale da Figueira, Vila Meã, Valongo, Eja, Árvore, Azurara, Santa Maria de 
Válega, Paranhos e Bougado. 

Cota actual: K/14/5/2 - 772 
Cota original: 50 
Idioma e escrita: Por (português): Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em estado regular. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
 

 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0773 
Título: Sentenças n.º 51 
Datas de produção: 1533-05-07 / 1779-01-09 
Dimensão e suporte: 325 x 225 x 50mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 12 documentos simples/compostos (2 cartas de sentença cível, 1 auto de 

recurso, 1 dossiê de documentos variados, 1 razão, 2 declarações, 1 representação, 1 
impugnação, 1 alegação, 1 índex e 1 alvará) relativos aos seguintes assuntos: bens 
eclesiásticos isentos do pagamento da décima; pagamento de laudémios e votos; cobrança 
da redízima e dos direitos da portagem; adjudicação de rendimentos dos eclesiásticos; e 
autorização para o Cabido ter um carniceiro próprio.  
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Santiago de Compostela, S. João da Foz, Matosinhos e Rio Meão. 

Cota actual: K/14/5/3 - 773 
Cota original: 51 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  

 
 
 
 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0774 
Título: Sentenças n.º 52 
Datas de produção: 1779-07-02 / 1779-10-05 
Dimensão e suporte: 325 x 230 x 70mm; papel; enc. em pele. 
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Âmbito e conteúdo: Este livro contém 35 documentos simples/compostos (23 cartas de sentença cível, 1 
representação, 2 cartas régias, 2 contratos de pagamento, 1 declaração, 1 auto de 
informação, 1 inquirição, 3 alvarás e 1 requerimento) relativos aos seguintes assuntos: 
emprazamento de bens imóveis; jurisdição sobre Viana do Castelo; cobrança dos direitos 
das colheres, das canados do vinho, dos milheiros e de portagem; declaração do dinheiro 
recebido pelo Bispo e cabido; pagamento da sisa da sardinha e da dízima e redízima do 
ouro, escravos, açúcar, sabão e outras mercadorias; execução do Foral Velho; isenção do 
pagamento da redízima; obrigação de mostrar os produtos que eram transportados, 
independentemente de serem isentos; arrecadação de rendas em dívida; entre outros. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Minas Gerais, Viana do Castelo, Vila do Conde, Grijó, Santa Marinha, Santo Tirso, 
Madalena e Matosinhos. 

Cota actual: K/14/5/3 - 774 
Cota original: 52 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: O índice deste livro começa num fl. inumerado do princípio e termina num fl. inumerado 
do fim. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
 
 
 
 
  
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0775 
Título: Sentenças n.º 53 
Datas de produção: 1543-07-27 / 1786-03-06 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 70mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 31 documentos simples/compostos (2 contratos de obrigação, 3 dossiês 

de documentos variados, 1 testamento, 1 carta de confirmação, 1 auto de apresentação, 1 
requerimento, 1 Breve, 1 rescrito apostólico, 1 autorização, 9 cartas de sentença cível, 1 
contrato de emprazamento, 1 declaração, 1 proposta, 1 termo de desistência, 1 escritura de 
demarcação, 1 testemunho, 1 representação, 1 memória, 1 auto de informação e 1 auto de 
apresentação) relativos aos seguintes assuntos: pagamento de censorias, laudémios, 
pensões, rendas e votos; visitações; renúncia de propriedades; cobrança dos direitos de 
portagem e dos direitos das colheres; apresentação das Igrejas de Azurara e Campanhã; 
concessão de juiz privativo; compra e venda de propriedades; emprazamento de bens 
imóveis; contagem de cónego da Sé; demarcação de terras; autorização para estabelecer 
um açougue e uma fábrica de lanifícios; e benefícios da Sé. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Lisboa, Leça, Santa Maria de Válega, Azurara, Campanhã, Paranhos, Vilar de Andorinho, 
S. Félix da Marinha, Ovar e Ílhavo. 

Cota actual: K/14/5/3 - 775 
Cota original: 53 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em estado regular. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0776 
Título: Sentenças n.º 54 
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Datas de produção: 1533-02-04 / 1779-10-21 
Dimensão e suporte: 320 x 225 x 65mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 23 documentos simples/compostos (1 mandado de pagamento, 1 

declaração, 5 cartas de sentença cível, 1 dossiê de documentos variados, 1 carta de 
confirmação, 2 provisões, 2 alvarás, 3 despachos, 1 escritura de compra/venda, 1 
testamento, 1 avaliação, 2 contratos de emprazamento, 1 memória e 1 requerimento) 
relativos aos seguintes assuntos: adjudicação de casas; rendimentos da Mitra e Cabido; 
cobrança dos direitos de portagem e da redízima das mercadorias; pagamento de pensões, 
medidas e votos; confirmação de títulos; isenção do pagamento da décima; licença para 
criar um açougue; emprazamento de bens imóveis; cerimonial da nomeação dos Bispos; e 
demarcação de terras. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Coimbra, S. João da Foz, Santo Ildefonso, Lavra, Lordelo do Ouro, Avanca, Guilhabreu, 
Penafiel, Mira, Ovar e Gaia. 

Cota actual: K/14/5/3 - 776 
Cota original: 54 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em estado regular. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0777 
Título: Sentenças n.º 55 
Datas de produção: 1779-09-28 / 1779-11-29 
Dimensão e suporte: 315 x 230 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 21 documentos simples/compostos (12 cartas de sentença cível, 2 

contratos de pagamento, 2 escrituras de compra/venda, 2 autos de posse, 1 petição, 1 auto 
de apresentação e 1 auto de execução de sentença) relativos aos seguintes assuntos: 
pagamento da lutuosa e do dízimo do peixe, milho e sal; aumento da consoada e da 
côngrua; demarcação de freguesias; emprazamento de bens imóveis; posse e anexação de 
Igrejas e respetivos frutos; e apresentação da Igreja de S. João de Ovil. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Ovar, 
Santa Maria de Válega, Rio Meão, S. João de Ovil e comarca da Feira. 

Cota actual: K/14/5/3 - 777 
Cota original: 55 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0778 
Título: Sentenças n.º 56 
Datas de produção: 1779-12-02 / 1780-02-26 
Dimensão e suporte: 325 x 230 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 17 documentos simples/compostos (1 contrato de obrigação, 1 contrato 

de pagamento, 1 apelação, 9 cartas de sentença cível, 1 requerimento, 1 declaração, 2 
dossiês de documentos variados e 1 escritura de demarcação) relativos aos seguintes 
assuntos: celebração de missas quotidianas; edificação do açougue da Câmara; enterros no 
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interior da Sé; direitos que o Cabido paga; visitações; pagamento de lutuosas, primícias e 
sisa do vinho; padroado das Igrejas de Lobão, Canedo; Olival e Valbom; exploração das 
marinhas de sal; e cobrança dos dízimos do peixe. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Fermedo, Vairão, Cedofeita, Matosinhos, Lobão, Canedo, Olival, Valbom, Ovar, comarca 
da Feira e Maia. 

Cota actual: K/14/5/3 - 778 
Cota original: 56 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
 
 
 
 
 

 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0779 
Título: Sentenças n.º 57 
Datas de produção: 1561-00-00 / 1779-07-15 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 50mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 24 documentos simples/compostos (12 cartas de sentença cível, 1 carta 

régia, 1 representação, 1 petição, 1 dossiê de documentos variados, 2 alvarás, 2 contratos 
de emprazamento, 2 declarações, 1 escritura de composição e 1 contrato de obrigação) 
relativos aos seguintes assuntos: cobrança dos direitos de portagem, dos direitos do trigo e 
dos dízimos da pesca da lampreia; pagamentos de laudémios, votos e do subsidio 
eclesiástico; hipoteca de campo; mudança de instalações da Igreja de Cedofeita; e 
emprazamento de bens imóveis.  
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Braga, Ovar, Canidelo, Madalena, Cedofeita e Contumil. 

Cota actual: K/14/5/3 - 779 
Cota original: 57 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em estado regular. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0780 
Título: Sentenças n.º 58 
Datas de produção: 1780-02-28 / 1780-04-27 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 8 documentos simples/compostos (1 testamento, 1 auto de execução de 

sentença, 1 escritura de compra/venda, 2 contratos de emprazamento, 1 dossiê de 
documentos variados, 1 carta de sentença cível e 1 contrato de pagamento) relativos aos 
seguintes assuntos: nomeação de herdeiros em prazos; emprazamento de bens imóveis; 
união da Igreja de Eja ao Cabido e seus rendimentos; e litígios sobre a água da dita Igreja 
de Eja. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: Guarda, Vale de 
Figueira, Pombeiro, Valongo e Eja. 

Cota actual: K/14/5/3 - 780 
Cota original: 58 
Idioma e escrita: Por (português) 
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Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0781 
Título: Sentenças n.º 59 
Datas de produção: 1780-05-12 / 1780-06-26 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 10 documentos simples/compostos (1 contrato de obrigação, 2 autos de 

apresentação, 2 cartas de sentença cível, 2 declarações, 1 instrumento de supressão, 1 auto 
de posse e 1 carta de confirmação) relativos aos seguintes assuntos: vigairaria das Igrejas 
de Árvore e Azurara; cobrança dos dízimos do peixe; aumento da côngrua; supressão de 
conezias; execução de um indulto; e apresentação das Igrejas de Bougado e Paranhos. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Eja, 
Árvore, Azurara, Paranhos e Bougado. 

Cota actual: K/14/5/3 - 781 
Cota original: 59 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0782 
Título: Sentenças n.º 60 
Datas de produção: 1780-06-30 / 1780-08-26 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 60mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 16 documentos simples/compostos (6 escrituras de compra/venda, 1 

sentença cível, 2 cartas de sentença cível, 1 doação, 3 contratos de obrigação, 1 
representação, 1 auto de informação e 1 determinação) relativos aos seguintes assuntos: 
emprazamento de bens imóveis; anulação de contratos; cobrança da redízima das 
mercadorias e dos direitos de portagem; pagamento de pensões, foros e censos; celebração 
de missas; decisões do Concílio Provincial Bracarense e Sínodo Diocesano de Lamego. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto e 
Madalena. 

Cota actual: K/14/5/3 - 782 
Cota original: 60 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0783 
Título: Sentenças n.º 61 
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Datas de produção: 1780-06-06 / 1780-12-22 
Dimensão e suporte: 335 x 220 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 19 documentos simples/compostos (4 contratos de emprazamento, 1 

escritura de compra/venda, 1 doação, 1 renúncia, 2 contratos de obrigação, 1 contrato de 
pagamento, 1 testamento, 1 requerimento, 1 discurso, 1 provisão, 1 auto de apresentação, 3 
cartas de sentença cível e 1 apologia) relativos aos seguintes assuntos: emprazamento de 
bens imóveis; instituição de capela na Sé; demanda sobre as Igrejas de Valbom, Canedo e 
Lobão; pagamento de censorias; visitações; união dos frutos da Igreja de Bougado ao 
Cabido; venda e doação de bens do Cabido; e cobrança dos direitos de portagem. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Madalena, Marco de Canaveses, S. João de Ver, Vila Caiz, Bretufe, Valbom, Canedo, 
Lobão, Negrelos, Pombeiro e Leça. 

Cota actual: K/14/5/3 - 783 
Cota original: 61 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
 
 
 
 
 

 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0784 
Título: Sentenças n.º 62 
Datas de produção: 1780-09-11 / 1780-10-19 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 24 documentos simples/compostos (6 cartas de sentença cível, 3 

contratos de obrigação, 3 escrituras de compra/venda, 2 declarações, 2 escrituras de 
permuta, 1 tombo, 6 contratos de pagamento e 1 apelação) relativos aos seguintes assuntos: 
celebração de missas na Igreja de Santa Marinha, sua apresentação e fábrica da sacristia; 
emprazamento de bens imóveis; cobrança de dízimos, redízima e esmolas; pagamento de 
foros e pensões e pagamento de dívidas em géneros; repartição de casas e vinculação de 
herdades; serventia das azenhas; rendimentos e direitos do Tesoureiro; e decisões do 
Concílio provincial Bracarense. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santa 
Marinha, Santo Ildefonso, S. João de Ver, S. João de Canelas, Avintes, Valbom e S. 
Cristóvão de Cabanões. 

Cota actual: K/14/5/3 - 784 
Cota original: 62 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Existência e localização de 
originais: 

Os originais deste livro estão localizados nesta mesma série, no livro "Sentenças nº 44" 
(u.i. 0766). 

Notas: Os processos que constam neste livro são certidões dos documentos 1 a 24 do livro nº. 44 
(u.i. 0766). 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0785 
Título: Sentenças n.º 63 
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Datas de produção: 1780-10-20 / 1781-01-30 
Dimensão e suporte: 325 x 220 x 70mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 25 documentos simples/compostos (9 doações, 1 auto de penhora, 1 

contrato de obrigação, 2 declarações, 1 contrato de pagamento, 7 cartas de sentença cível, 
1 auto de execução de sentença, 1 procuração, 1 termo de desistência e 1 dossiê de 
documentos variados) relativos aos seguintes assuntos: emprazamento de bens imóveis; 
pagamento de censos, foros e juros anuais; oblações dos que se enterraram na Sé; 
celebração de missas anuais; criação de açougues; tratamento dos cativos e órfãos; 
agressão ao Tesoureiro; iluminação do círio pascal; e reparação das pontes. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Luzim, Rebordosa, Eja, Massarelos, Arcozelo, S. Cosme e Castelo de Paiva. 

Cota actual: K/14/5/3 - 785 
Cota original: 63 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc. em bom estado. 

Existência e localização de 
originais: 

Os originais deste livro estão localizados nesta mesma série, no livro "Sentenças nº 44" 
(u.i. 0766). 

Notas: Os processos que constam neste livro são certidões dos documentos 25 a 27 a 30 a 51 do 
livro nº. 44 (u.i. 0766). 
O índice deste livro começa num fl. inumerado do princípio e acaba num fl. inumerado do 
fim. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
 
 
 
 
 

 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0786 
Título: Sentenças n.º 64 
Datas de produção: 1779-01-11 / 1781-07-30 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 21 documentos simples/compostos (1 requerimento, 2 contratos de 

emprazamento, 2 escrituras de compra/venda, 8 cartas de sentença cível, 2 razões, 1 
representação, 1 mandado de pagamento, 1 aviso e 3 declarações) relativos aos seguintes 
assuntos: liquidação das despesas da Sé; emprazamento de bens imóveis; cobrança do 
dízimo do pescado, da sisa das pipas do vinho e dos direitos de portagem; litígios com a 
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro; isenção de pagamento para o 
subsídio de guarnição; adjudicação de propriedades; embargos sobre simonia; e pagamento 
de laudémios. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Madalena, Cedofeita, Contumil, Ovar, S. Félix da Marinha, S. João da Foz e Paços de 
Gaiolo. 

Cota actual: K/14/5/3 - 786 
Cota original: 64 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0787 
Título: Sentenças n.º 65 
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Datas de produção: 1781-02-15 / 1781-04-27 
Dimensão e suporte: 320 x 225 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 11 documentos simples/compostos (6 cartas de sentença cível, 2 

declarações, 1 escritura de compra/venda, 1 doação e 1 carta de confirmação) relativos aos 
seguintes assuntos: celebração de missas de aniversário; cobrança dos dízimos do sável e 
das obradas; remuneração da côngrua; litígios para com a Ermida do Crucifixo; 
levantamento da cruz sem licença; emprazamento de bens imóveis; e pagamento do censo. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santa 
Marinha, Aguiar de Sousa, Campanhã, Vilar de Andorinho e S. João da Folhada. 

Cota actual: K/14/5/3 - 787 
Cota original: 65 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0788 
Título: Sentenças n.º 66 
Datas de produção: 1781-07-10 / 1781-07-31 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 35mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 8 documentos simples/compostos (4 cartas de sentença cível, 3 

declarações e 1 tombo) relativos ao pagamento dos votos de Santiago de Compostela. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: Pedroso, S. João de 
Ver, comarca da Maia, comarca da Feira, Santa Maria de Válega e Valadares. 

Cota actual: K/14/5/4 - 788 
Cota original: 66 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: O último documento deste livro está dividido: a sua primeira parte encontra-se localizada 
no livro 67, a fl. 58 (u.i. 0789). 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0789 
Título: Sentenças n.º 67 
Datas de produção: 1781-06-21 / 1781-07-24 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 35mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 7 documentos simples/compostos (1 contrato de pagamento, 1 tombo, 4 

cartas de sentença cível e 1 escritura de compra/venda) relativos aos seguintes assuntos: 
pagamento dos votos de Santiago de Compostela e descontos eclesiásticos.  
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: comarca da Feira, S. 
João de Ver, Canidelo, Pedroso e Lever. 

Cota actual: K/14/5/4 - 789 
Cota original: 67 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: O segundo documento deste livro (fl. 58) está dividido em duas partes, encontrando-se a 
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sua segunda parte no livro 66, a fl. 133 (u.i, 0788). 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0790 
Título: Sentenças n.º 68 
Datas de produção: 1781-05-15 / 1781-06-08 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 25 documentos simples/compostos (1 memória, 5 declarações, 1 

contrato de obrigação, 1 escritura de composição, 2 contratos de emprazamento, 1 auto de 
posse, 1 padrão, 1 testamento, 4 escrituras de compra/venda, 4 doações, 1 escritura de 
permuta, 1 requerimento, 1 escritura de dote e 1 auto de execução de sentença) relativos 
aos seguintes assuntos: instituição de capela; abertura de janelas numa casa foreira do 
Cabido; emprazamento de casa; compra e venda de propriedades; pagamento do censo e do 
foro; celebração de missas semanais; doação do censo imposto sobre casas; e verbas de 
testamentos deixados ao Cabido. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Outeiro, Vila Verde, S. Pedro de Avioso e Miranda do Douro. 

Cota actual: K/14/5/4 - 790 
Cota original: 68 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0791 
Título: Sentenças n.º 69 
Datas de produção: 1781-08-04 / 1781-08-27 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 50mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 16 documentos simples/compostos (11 cartas de sentença cível, 1 

testamento, 2 dossiês de documentos variados e 2 contratos de obrigação) relativos aos 
seguintes assuntos: pagamento de pensões, censorias, dízimos, primícias, obradas e 
contributos para a ponte de Coimbra; descontos eclesiásticos; frutos do benefício do 
Chantre; ofício de escrivão; doação de propriedades e do domínio de uma casa; e 
apresentação da Igreja de Rosém e da Igreja de Santa Marinha. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, S. 
João da Folhada, Rosém, Santa Marinha, Paranhos, Vila Meã, Campanhã e Leça. 

Cota actual: K/14/5/4 - 791 
Cota original: 69 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Existência e localização de 
originais: 

Os originais deste livro estão localizados nesta mesma série, no livro "Sentenças nº 28" 
(u.i. 0750) 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0792 
Título: Sentenças n.º 70 
Datas de produção: 1779-09-01 / 1781-09-22 
Dimensão e suporte: 325 x 220 x 50mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 31 documentos simples/compostos (23 cartas de sentença cível, 1 

mandado de pagamento, 1 escritura de compra/venda, 1 auto de execução de sentença, 1 
escritura de permuta, 1 auto de suspeição, 1 termo de confissão, 1 carta de quitação e 1 
escritura de composição) relativos aos seguintes assuntos: cobrança do dízimo do peixe e 
do subsídio militar; pagamento de domínios, censos, censorias, lutuosas, rendas, pensões e 
foros; compra, venda e emprazamento de propriedades; direito enfitêutico; renovação de 
prazo; casas destinadas aos açougues; troca de propriedades com os Jesuítas; forno de 
pedra do Convento de Monchique; água da represa da Igreja de Eja; descontos 
eclesiásticos e anulação de autos sobre essa questão; e autorização para acender o círio 
pascal. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Ovar, 
Paranhos, Miragaia, Eja, Valongo, Campanhã e Vila Nova de Gaia. 

Cota actual: K/14/5/4 - 792 
Cota original: 70 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Existência e localização de 
originais: 

Os originais deste livro estão localizados nesta mesma série, no livro "Sentenças nº 28" 
(u.i. 0750). 

Notas: Os processos que constam neste livro entre o fl. 4 e o fl. 314 são certidões dos documentos 
17 a 43 do livro nº. 28 (u.i. 0750). 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0793 
Título: Sentenças n.º 71 
Datas de produção: 1777-11-04 / 1782-06-08 
Dimensão e suporte: 330 x 220 x 70mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 17 documentos simples/compostos (1 auto de agravo, 7 cartas de 

sentença cível, 1 aforamento, 1 razão, 1 alvará, 1 mandado de pagamento, 3 requerimentos, 
1 discurso e 1 testemunho)  relativos aos seguintes assuntos: provimento de penitenciário; 
redação de escrituras de compra/venda de bens do Cabido e do livro de lembrança de 
cobrança do dízimo; pagamento de pensões e foros; cobrança do subsídio militar; tábuas 
de apontadoria do Coro; divisão do bispado do Porto; litígios com a Companhia Geral da 
Agricultura das Vinhas do Alto Douro; e direito real de portagem. 
Estes processos encontram-se relacionados com a cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/5/4 - 793 
Cota original: 71 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0794 
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Título: Sentenças n.º 72 
Datas de produção: 1782-04-24 / 1782-06-08 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 17 documentos simples/compostos (16 contratos de emprazamento e 1 

carta de sentença cível) relativos aos seguintes assuntos: celebração de prazos fateusins 
sobre casas e pagamento dos direitos das canadas do vinho. 
Estes processos encontram-se relacionados com a cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/5/4 - 794 
Cota original: 72 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0795 
Título: Sentenças n.º 73 
Datas de produção: 1782-05-26 / 1782-06-14 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 43 documentos simples/compostos (3 cartas de sentença cível, 13 

contratos de emprazamento, 5 escrituras de permuta, 1 requerimento, 5 doações, 1 auto de 
posse, 8 escrituras de compra/venda, 1 aforamento, 1 escritura de demarcação, 2 cartas de 
confirmação, 2 autos de apresentação e 1 contrato de obrigação) relativos aos seguintes 
assuntos: litígios sobre a água de Campanhã; emprazamento de lugares, casais, aldeia e 
azenha; troca de propriedades entre o Cabido e os moradores ou entre moradores foreiros 
do dito Cabido; doação do padroado de Campanhã e de herdades; compra e venda de 
propriedades; aforamento de montes e terras; demarcação do couto de Campanhã; 
confirmação do título de Igreja a Fânzeres, S. Pedro da Cova, Meinedo e Régua; e 
apresentação da Igreja de Valbom e Fonte Arcada. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Guarda, Campanhã, Valbom, Contumil, S. Cosme, Gondomar, Fânzeres, S. Pedro da 
Cova, Meinedo, Régua, Canidelo e S. Martinho do Campo. 

Cota actual: K/14/5/4 - 795 
Cota original: 73 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0796 
Título: Sentenças n.º 74 
Datas de produção: 1781-10-23 / 1781-11-30 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 41 documentos simples/compostos (14 escrituras de compra/venda, 1 

escritura de composição, 9 contratos de emprazamento, 2 autos de posse, 2 doações, 1 
contrato de obrigação, 4 escrituras de permuta, 4 cartas de sentença cível, 1 escritura de 
partilha e 3 testamentos) relativos aos seguintes assuntos: compra e venda de propriedades 
e censo; cedência de chãos por parte do Cabido; emprazamento de lugares e casas; doação 
de casas; obrigação de pagamento de foros; troca de propriedades entre o Cabido e os 
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moradores ou entre os moradores foreiros do dito Cabido; propriedade e foro das casas de 
estalagem do Porto; celebração de missas de aniversário e instituição de capelas na Sé com 
o dinheiro e casas deixadas em testamento; partilha de terrenos baldios; e pagamento do 
direito de açougagem. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, S. 
Pedro do Avioso e Fradelos. 

Cota actual: K/14/5/4 - 796 
Cota original: 74 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0797 
Título: Sentenças n.º 75 
Datas de produção: 1781-12-11 / 1803-05-04 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 35mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 33 documentos simples/compostos (1 doação, 4 contratos de 

emprazamento, 5 declarações, 3 escrituras de compra/venda, 1 aforamento, 5 cartas de 
sentença cível, 1 provisão, 7 Bulas, 1 escritura de composição, 1 procuração, 1 carta régia 
e 3 autos de posse) relativos aos seguintes assuntos: doação de forno e casa; emprazamento 
de quinta, casal e pardieiro; declaração de verbas de testamentos deixados ao Cabido; 
compra e venda de propriedades e bens; aforamento de campos; concessão de bens ao 
Cabido para a celebração de missas de aniversário; união de Igrejas à Mesa Capitular; 
apresentação da Igreja de Rosém e confirmação da posse do Cabido sobre uma parte dos 
seus bens; cedência de direitos sobre as Igrejas de Árvore e Azurara; pagamento de 
pensões; entre outros. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Miragaia, Santarém, Valbom, Árvore, Azurara, Rosém, Madalena, Bemposta, Avanca, 
Vilar do Paraíso, Valongo e Vermoim. 

Cota actual: K/14/5/4 - 797 
Cota original: 75 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
 

 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0798 
Título: Sentenças n.º 76 
Datas de produção: 1781-02-08 / 1781-10-22 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 50mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 36 documentos simples/compostos (5 escrituras de permuta, 4 contratos 

de emprazamento, 1 carta régia, 14 escrituras de compra/venda, 4 doações, 1 declaração, 1 
testamento, 4 cartas de sentença cível, 1 escritura de composição e 1 auto de posse) 
relativos aos seguintes assuntos: troca de propriedades entre o Cabido e os moradores ou 
entre os moradores foreiros do dito Cabido; emprazamento de pardieiros e casas; compra e 
venda de propriedades; doações de casas, sotãos e pardieiros ao Cabido para que este 
celebre missas de aniversário; cobrança de impostos; pagamento de pensões e censos; e 
posse do traslado da doação e provisão sobre redízima.  
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Estes processos encontram-se relacionados com a cidade do Porto. 
Cota actual: K/14/5/4 - 798 
Cota original: 76 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0799 
Título: Sentenças n.º 77 
Datas de produção: 1782-01-31 / 1782-04-20 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 50mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Est livro contém 34 documentos simples/compostos (19 escrituras de compra/venda, 3 

testamentos, 1 escritura de composição, 1 declaração, 2 doações, 4 escrituras de permuta, 3 
contratos de obrigação e 1 auto de posse) relativos aos seguintes assuntos: compra e venda 
de censos impostos sobre casas e azenha; doação de censos, casas, forno e pano de armas 
ao Cabido para celebração de missas de aniversário; pagamento de dízimos e censos; e 
instituição de capelas. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Braga, S. Pedro de Avioso e Valbom. 

Cota actual: K/14/5/4 - 799 
Cota original: 77 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0800 
Título: Sentenças n.º 78 
Datas de produção: 1782-06-17 / 1782-06-27 
Dimensão e suporte: 315 x 215 x 35mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 13 documentos simples/compostos (5 cartas de sentença cível, 1 carta de 

quitação, 1 Bula, 3 cartas régias, 1 Breve, 1 testamento e 1 contrato de emprazamento) 
relativos aos seguintes assuntos: pagamento dos votos e formas de arrecadação dos 
mesmos; votos que o Cabido e Bispo do Porto tinham em dívida; cobrança dos votos por 
censura; preservação da sentença de D. João I sobre a questão dos votos; pedido à Torre do 
Tombo para que fosse passada a certidão de uma carta de mercê; e emprazamento de 
terras. 
Estes processos encontram-se relacionados com a cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/5/4 - 800 
Cota original: 78 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0801 
Título: Sentenças n.º 79 
Datas de produção: 1782-07-24 / 1782-08-09 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 40mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 28 documentos simples/compostos (1 carta régia, 3 doações, 9 escrituras 

de compra/venda, 3 declarações, 7 contratos de emprazamento, 2 escrituras de permuta, 1 
auto de posse, 1 aforamento e 1 carta de sentença cível) relativos aos seguintes assuntos: 
emprazamentos de propriedades; cobrança de rendas e de quantias monetárias para a 
celebração de aniversários; doação de casas e forno ao Cabido para a celebração de missas 
e para manter uma vela acesa no altar de S. Pedro; compra e venda de sobrados, pardieiros, 
forno, casa e rossio; devolução de casas ao Cabido pelo término de vidas do prazo; 
aforamento de campos; e troca de propriedades entre o Cabido e os moradores. 
Estes processos encontram-se relacionados com a cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/5/4 - 801 
Cota original: 79 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0802 
Título: Sentenças n.º 80 
Datas de produção: 1697-07-22 / 1782-07-05 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 60mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 5 documentos (1 inquirição, 1 carta de sentença cível, 1 requerimento, 1 

auto de informação e 1 aforamento) relativos aos seguintes assuntos: inquirição sobre os 
bens do Bispo e Cabido da cidade do Porto; pagamento dos direitos do açúcar e das 
canadas do vinho; e indicação das cartas de foro dadas por D. Hugo aos moradores da 
cidade. 
Estes processos encontram-se relacionados com a cidade do Porto. 

Cota actual: K/14/5/4 - 802 
Cota original: 80 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0803 
Título: Sentenças n.º 81 
Datas de produção: 1782-06-29 / 1782-07-19 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 25 documentos simples/compostos (4 cartas de sentença cível, 1 auto de 

informação, 1 escritura de compra/venda, 11 contratos de emprazamento, 1 escritura de 
permuta, 2 doações, 1 Breve, 3 cartas de confirmação e 1 carta régia) relativos aos 
seguintes assuntos: pagamento de pensões, foros e votos; compra e venda de propriedades; 
emprazamento de casais, terras e aldeia; troca de propriedades entre o Cabido e os 
moradores; doação de herdade e de casais; aplicação de uma conezia em bachelaria e sua 
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confirmação; e proibição de vender vinho sem ordem do Almotacé. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Canidelo, Maia, Vouzela, Vermoim, Santa Maia de Avioso, Santa Maria de Várzea, Viseu, 
Azambuja, S. Pedro do Sul e Lafões. 

Cota actual: K/14/5/4 - 803 
Cota original: 81 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: O índice deste livro começa num fl. inumerado do princípio e termina num fl. inumerado 
do fim. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0804 
Título: Sentenças n.º 82 
Datas de produção: 1782-08-28 / 1782-09-13 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 35mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 22 documentos simples/compostos (1 declaração, 16 doações, 3 

testamentos, 1 escritura de compra/venda e 1 auto de posse) relativos aos seguintes 
assuntos: verba de testamentos deixada ao Cabido; doação de casas, fornos, armazéns, 
herdades, dinheiro e censos para a celebração de missas, especialmente de aniversário, e 
para a celebração do dia de Santa Maria de Agosto no altar-mor da Sé; e compra e venda 
de azenhas, vinhas, campos e herdades junto ao castelo de Gaia. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Miragaia, Negrelos, Riba de Sousa, Contumil, Gaia, Coimbra, Maia e Campanhã. 

Cota actual: K/14/5/4 - 804 
Cota original: 82 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0805 
Título: Sentenças n.º 83 
Datas de produção: 1781-01-02 / 1782-09-26 
Dimensão e suporte: 315 x 210 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 16 documentos simples/compostos (1 inquirição, 3 cartas de sentença 

cível, 1 memória, 2 declarações, 1 alegação, 2 discursos, 5 razões e 1 regimento) relativos 
aos seguintes assuntos: inquirição sobre os bens do Bispo e Cabido da cidade do Porto; 
pagamento de pensões e dos direitos da madeira, peixe, pão e trigo; litígios com a 
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro sobre os direitos dos 
milheiros; veracidade da doação feita por D. Teresa e dos direitos da Igreja Catedral do 
Porto; cobrança do direito de portagem e dos impostos sobre as mercadorias segundo o 
Foral e não a pauta alfandegária; e especiarias e incensos que os mosteiros e sés detinham 
no tesouro da Casa da Índia. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, S. 
João da Foz e Matosinhos. 
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Cota actual: K/14/5/4 - 805 
Cota original: 83 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0806 
Título: Sentenças n.º 84 
Datas de produção: 1782-10-24 / 1782-11-22 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 50mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 8 documentos simples/compostos (5 cartas de confirmação, 1 

declaração, 1 auto de apresentação e 1 doação) relativos aos seguintes assuntos: 
necessidade de as dignidades da Sé saberem ler e entender a gramática latina; pagamento 
dos votos de Santiago; apresentação da Igreja de Canedo e doação do seu mosteiro; e 
confirmação do estatuto de Igreja a S. Pedro de Vila Chã, Olival e Lobão. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Canedo, S. Pedro de Vila Chã, Olival e Lobão. 

Cota actual: K/14/5/5 - 806 
Cota original: 84 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0807 
Título: Sentenças n.º 85 
Datas de produção: 1782-09-13 / 1782-10-17 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 60mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 22 documentos simples/compostos (cartas de sentença cível) relativos 

aos seguintes assuntos: discussão sobre a propriedade de um montado, de um casal, de 
casas e de um campo e quintal junto à Igreja de Santa Marinha; corte de pinheiros em 
propriedade do Cabido; pagamento do censo, dízimos (nomeadamente do sável), rendas, 
laudémio, foros, votos e censorias; utilização da água da Quinta de Matosinhos; medidas 
impostas em celeiros; celebração de prazos fateusins e renovação de prazos em vidas; e 
lançamento de sisa sobre lucros. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: Madalena, Canidelo, 
Mafamude, Santa Maria de Válega, Afurada, Vilar do Paraíso, Canelas, Santa Marinha, S. 
Félix da Marinha, S. João de Ver, Crestuma, Arcozelo, Avintes e Ovar. 

Cota actual: K/14/5/5 - 807 
Cota original: 85 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: O índice deste livro começa num fl. inumerado do princípio e termina no fl. 407. 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0808 
Título: Sentenças n.º 86 
Datas de produção: 1782-08-15 / 1806-12-01 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 30mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 19 documentos simples/compostos (3 cartas de sentença cível, 8 

contratos de emprazamento, 3 escrituras de compra/venda, 2 escrituras de permuta, 1 
escritura de demarcação, 1 carta régia e 1 licença de edificação) relativos aos seguintes 
assuntos: celebração de prazo; pagamento dos direitos relativos aos açougues e da renda ao 
castelo da Feira; compra e venda de propriedades; emprazamento de casais; troca de 
propriedades entre o Cabido e os moradores; demarcação de terras; e edificação da casa de 
arrecadação dos direitos reais da portagem. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Sever 
do Vouga, Canedo, Santarém, Outeiro, Lafões, Bemposta, Vila Nova de Gaia, Negrelos, 
Perosinho, Coimbra, comarca da Feira, Nogueira, Vermoim e Vale de Cambra. 

Cota actual: K/14/5/5 - 808 
Cota original: 86 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: Contém duas plantas coloridas (fl. 188 e fl. 193) para a edificação da casa da arrecadação 
do direito de portagem, localizada no cais da Ribeira. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0809 
Título: Sentenças n.º 87 
Datas de produção: 1782-11-15 / 1783-01-15 
Dimensão e suporte: 320 x 225 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 17 documentos simples/compostos (1 Breve, 2 declarações, 1 carta 

régia, 3 cartas de confirmação, 4 doações, 1 apelação, 1 rescrito apostólico, 1 escritura de 
composição e 3 testamentos) relativos aos seguintes assuntos: inquirições sobre a pureza 
de sangue dos que seriam providos de benefícios; verbas de testamentos deixadas ao 
Cabido; proibição de pousar e comer na Igreja de Santa Maria de Válega; apresentação das 
Igrejas de Santa Maria de Válega e Santa Marinha; união da Igreja de Santa Marinha ao 
Cabido; doação de propriedades ao rei D. Dinis e de casas e herdades ao Cabido; e 
demanda entre os padres de S. Domingos e a confraria do Bom Jesus. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santa 
Maria de Válega, Santa Marinha e Campanhã. 

Cota actual: K/14/5/5 - 809 
Cota original: 87 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0810 
Título: Sentenças n.º 88 
Datas de produção: 1783-03-07 / 1783-04-03 
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Dimensão e suporte: 315 x 215 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 36 documentos simples/compostos (6 contratos de emprazamento, 1 

declaração, 7 cartas de sentença cível, 10 escrituras de compra/venda, 2 doações, 1 licença 
de edificação, 2 autos de posse, 4 escrituras de permuta, 1 aforamento, 1 auto de 
apresentação e 1 termo de desistência) relativos aos seguintes assuntos: emprazamento de 
casas e sobrados; litígios sobre casas e terras arroteadas e maninhas; compra e venda de 
censos, casas e forno; doação de casas para celebração de missas de aniversário e posse 
delas; licença para o Cabido adquirir uma casa; troca de propriedades entre o Cabido e os 
moradores ou entre moradores foreiros do dito Cabido; a posse dos frutos da Régua passa a 
ser do Bispo; aforamento de um pardieiro; e apresentação da reitoria de Lordelo. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Miragaia, Régua, Lordelo e Vermoim. 

Cota actual: K/14/5/5 - 810 
Cota original: 88 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0811 
Título: Sentenças n.º 89 
Datas de produção: 1783-02-12 / 1783-02-27 
Dimensão e suporte: 315 x 215 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 9 documentos simples/compostos (3 escrituras de compra/venda, 4 

contratos de emprazamento e 2 cartas de confirmação) relativos aos seguintes assuntos: 
compra e venda de propriedades; emprazamento de terras, quinta e outeiro e da terça parte 
dos dízimos da cidade; e apresentação das Igrejas de Campanhã e Fânzeres. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Atiães, S. Pedro do Sul, Guarda, Campanhã e Fânzeres. 

Cota actual: K/14/5/5 - 811 
Cota original: 89 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0812 
Título: Sentenças n.º 90 
Datas de produção: 1783-01-06 / 1783-11-17 
Dimensão e suporte: 325 x 220 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 24 documentos simples/compostos (3 declarações, 3 cartas de sentença 

cível, 4 doações, 1 escritura de compra/venda, 1 auto de posse, 4 contratos de 
emprazamento, 1 escritura de permuta, 2 Breves, 1 contrato de obrigação, 1 escritura de 
composição, 1 Bula, 1 carta de confirmação e 1 sentença apostólica) relativos aos seguintes 
assuntos: união da Igreja de Eja ao Cabido; litígio sobre casa e casais; doação de casal, 
casas e pardieiros e sua posse; compra e venda de propriedades; emprazamento de 
herdades e casal; verba de testamento deixada ao Cabido; padroado da Igreja de Lobão; 
troca de propriedades entre o Cabido e o Bispo do Porto; sepulturas em S. Domingos e 
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licença para estes religiosos levantarem a cruz; e apresentação da Igreja de Santa Maria de 
Válega e doação do seu padroado 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Eja, 
Guarda, S. João de Ver, Valadares, Lobão, Meinedo, Santa Maria de Válega e Valongo. 
O índice deste livro encontra-se no final do mesmo,  a fls. 264-265. 

Cota actual: K/14/5/5 - 812 
Cota original: 90 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0813 
Título: Sentenças n.º 91 
Datas de produção: 1783-03-02 / 1783-03-13 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 30mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 16 documentos simples/compostos (5 escrituras de compra/venda, 1 

licença de edificação, 9 doações e 1 testamento) relativos aos seguintes assuntos: compra e 
venda de casais, vinha e quinta; licença régia para o Cabido possuir casas no arrabalde do 
Porto; e doação de casas, vinhas, herdades, lugares e dinheiro para celebração de missas de 
aniversário. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Vilar 
do Paraíso, Massarelos, Santa Maria de Avioso, Valadares, Aguiar de Sousa e Mindelo. 

Cota actual: K/14/5/5 - 813 
Cota original: 91 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em. bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0814 
Título: Sentenças n.º 92 
Datas de produção: 1776-02-28 / 1783-04-29 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 40mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 8 documentos (5 cartas de sentença cível, 1 provisão, 1 contrato de 

pagamento,1 declaração e 1 foral) relativos aos seguintes assuntos: isenção do pagamento 
de portagem; chave da Alfândega para o escrivão do Bispo e Cabido; sal das terras de 
Santa Maria; fábrica da Igreja de Santo Ildefonso; pagamento da redízima segundo a 
avaliação da pauta; proibição de os escrivães passarem escritura de venda de bens do 
Cabido sem o laudémio estar pago; e cópia do Foral de Vila Nova de Gaia 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santa 
Maria da Feira e Vila Nova de Gaia. 

Cota actual: K/14/5/5 - 814 
Cota original: 92 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0815 
Título: Sentenças n.º 93 
Datas de produção: 1783-04-09 / 1783-04-20 
Dimensão e suporte: 325 x 215 x 40mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 23 documentos simples/compostos (6 contratos de emprazamento, 1 

carta régia, 4 doações , 9 escrituras de compra/venda, 1 aforamento, 1 escritura de permuta 
e 1 carta de sentença cível) relativos aos seguintes assuntos: emprazamento de casas; 
pagamento das rendas da Rua Nova ao Bispo e Cabido; doação de propriedades ao Cabido 
para que este celebrasse missas de aniversário; compra e venda de sobrados, pardieiro, 
casas, forno e censo; aforamento de campos e terras; e troca de propriedades entre o 
Cabido e a Câmara do Porto. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto e 
Miragaia. 

Cota actual: K/14/5/5 - 815 
Cota original: 93 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0816 
Título: Sentenças n.º 94 
Datas de produção: 1782-05-27 / 1783-05-12 
Dimensão e suporte: 310 x 220 x 55mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 19 documentos simples/compostos (2 cartas de quitação, 1 contrato de 

emprazamento, 1 Bula, 3 cartas de sentença cível, 2 autos de apresentação, 3 cartas de 
confirmação, 1 declaração, 2 cartas régias, 1 alvará, 1 concordata, 1 licença de edificação e 
1 Breve) relativos aos seguintes assuntos: emprazamento de campo; posse de um novo 
Bispo para a cidade do Porto; pagamento de votos, lutuosa e direitos de portagem; 
apresentação das Igrejas de S. Vicente da Pereira e Bougado; confirmação de meia 
bachelaria e de meia conezia na Sé; anexação da Igreja de Paranhos; proibição de os 
almoxarifes privarem a Igreja do Porto das suas rendas e obrigação desta em conservar os 
seus bens de raiz; privilégios concedidos por D. João I ao Cabido; e licença para o Cabido 
comprar bens de raiz. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Paranhos, comarca da Feira e Bougado. 

Cota actual: K/14/5/5 - 816 
Cota original: 94 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0817 
Título: Sentenças n.º 95 
Datas de produção: 1782-02-25 / 1783-06-25 
Dimensão e suporte: 315 x 220 x 35mm; papel; enc. em pele. 
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Âmbito e conteúdo: Este livro contém 16 documentos simples/compostos (1 carta régia, 1 determinação, 5 
declarações, 5 cartas de sentença cível, 1 Bula, 1 sentença apostólica, 1 licença de 
edificação e 1 escritura de permuta) relativos aos seguintes assuntos: aumento da quantia 
paga pelo Bispo e Cabido na alfândega em virtude do aumento da libra; isenção, para o 
Cabido, do pagamento da sisa do vinho; levantamento do interdito à cidade do Porto; 
barregãs dos clérigos; vigairarias das Igrejas unidas ao Cabido não seriam postas a 
concurso; pagamento de laudémio, jeiras e de dobra cruzada de ouro (este era cobrado aos 
judeus); ofício de cantor na Sé; capítulos concedidos à clerezia; licença para os cónegos 
andarem em bestas; privilégios concedidos à Sé do Porto; autorização para os judeus 
talharem carne na Judiaria; troca de propriedades entre o Cabido e o reitor de Canidelo; e 
direitos do vinho e do trigo. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Avintes e Canidelo. 

Cota actual: K/14/5/5 - 817 
Cota original: 95 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
 

 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0818 
Título: Sentenças n.º 96 
Datas de produção: 1783-05-27 / 1783-06-11 
Dimensão e suporte: 315 x 215 x 40mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 27 documentos simples/compostos (2 escrituras de permuta, 1 

aforamento, 20 contratos de emprazamento, 2 escrituras de compra/venda, 1 rescrito 
apostólico e 1 carta de sentença cível) relativos aos seguintes assuntos: troca de 
propriedades entre o Cabido e outras instituições religiosas; aforamento de um monte; 
emprazamento de casais; compra e venda de herdades e casais; alienação indevida dos 
bens do Cabido; e terras arroteadas em Canidelo.  
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Avintes, Rio Meão, Arcozelo, Valadares, Crestuma, Pedroso, S. João de Ver, Gulpilhares, 
Canidelo e Vilar do Paraíso. 
O índice deste livro encontra-se no final do mesmo,  a fls. 225-227. 

Cota actual: K/14/5/5 - 818 
Cota original: 96 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. Faltam os fls. 1 e 2.  

Existência e localização de 
cópias: 

Microfilmado: bobina F. 60. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
   
 
 
 
 

 

Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0819 
Título: Sentenças n.º 97 
Datas de produção: 1783-05-16 / 1783-05-24 
Dimensão e suporte: 315 x 215 x 30mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 14 documentos simples/compostos (2 cartas de sentença cível, 5 

contratos de emprazamento, 1 declaração, 1 auto de apresentação, 3 escrituras de permuta, 
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1 escritura de demarcação e 1 discurso) relativos aos seguintes assuntos: emprazamento de 
casal, aldeia e quinta; repartição de herdade; apresentação da Abadia da Reguenga; troca 
de propriedades entre o Cabido e os moradores; demarcação de propriedades; pagamento 
do rendimento anual da Igreja de Santa Marinha; e litígios com a Companhia Geral da 
Agricultura das Vinhas do Alto Douro sobre os direitos dos milheiros. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Valadares, Vilar do Paraíso, Cortegaça, S. Félix da Marinha, Reguenga, Lever, Santa 
Marinha e Crestuma. 

Cota actual: K/14/5/5 - 819 
Cota original: 97 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: Há um erro de numeração, do fl. 39 passa para o fl. 80. 
Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0820 
Título: Sentenças n.º 98 
Datas de produção: 1783-06-26 / 1783-07-12 
Dimensão e suporte: 320 x 210 x 35mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 16 documentos simples/compostos (3 escrituras de compra/venda, 1 

requerimento, 1 escritura de permuta, 3 doações, 2 cartas de sentença cível, 1 escritura de 
composição, 4 contratos de emprazamento e 1 declaração) relativos aos seguintes assuntos: 
compra e venda de terrenos arroteados, casas e leira; celebração de funerais; troca de 
propriedades entre moradores foreiros do Cabido; doação de bens e dinheiro ao Cabido; 
união das Igrejas de Ovar e Eja à Mesa Capitular; e emprazamento de propriedades. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Contumil, Paranhos, Vilar do Paraíso, Ovar, Eja e Vila Nova de Gaia. 

Cota actual: K/14/5/5 - 820 
Cota original: 98 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0821 
Título: Sentenças n.º 99 
Datas de produção: 1779-08-25 / 1784-03-26 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 15 documentos simples/compostos (3 doações, 1 rescrito apostólico, 1 

declaração, 1 dossiê de documentos variados, 8 cartas de sentença cível e 1 embargo) 
relativos aos seguintes assuntos: doação do padroado da Igreja de Válega ao Cabido e 
doação de bens; liberdade eclesiástica; obrigação de o Cabido contribuir para o reparo da 
Igreja de Santa Marinha; apresentação de bachelaria; pagamento de foros, pensões e 
direitos de portagem; obrigação de celebrar prazos; e restituição do direito de portagem 
cobrado sobre os vidros da fábrica de Leiria. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santa 
Maria de Válega e Santa Marinha. 
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Cota actual: K/14/5/5 - 821 
Cota original: 99 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0822 
Título: Sentenças n.º 100 
Datas de produção: 1783-10-16 / 1785-11-21 
Dimensão e suporte: 325 x 220 x 60mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 10 documentos (cartas de sentença cível) relativos aos seguintes 

assuntos: pagamento do foro imposto sobre umas casas, da redízima dos direitos do vinho, 
dos direitos do açúcar e dos votos; e restituição de um pedaço de terra emprazada pelo 
Cabido. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Gulpilhares, Grijó e Canelas. 

Cota actual: K/14/5/5 - 822 
Cota original: 100 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0823 
Título: Sentenças n.º 101 
Datas de produção: 1766-03-11 / 1787-04-13 
Dimensão e suporte: 320 x 215 x 65mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 23 documentos (22 cartas de sentença cível e 1 carta régia) relativos aos 

seguintes assuntos: pagamento de dízimos, votos e direitos de portagem; marcos das 
freguesias de Paranhos e Campanhã; acreditação de bilhetes para isenção do direito de 
portagem; e proibição de pousar e roubar bens da Igreja de Válega. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Paranhos, Campanhã, Sandim, Vilar de Andorinho, Canelas, Santa Maria de Válega, 
Perosinho, Gulpilhares, Pedroso e S. Félix da Marinha. 

Cota actual: K/14/5/5 - 823 
Cota original: 101 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0824 
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Título: Sentenças n.º 102 
Datas de produção: 1605-08-25 / 1787-05-09 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 60mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 28 documentos simples/compostos (3 cartas de sentença cível, 2 dossiês 

de documentos variados, 3 requerimentos, 6 declarações, 2 cartas régias, 1 exposição, 1 
libelo, 1 auto de agravo, 2 alvarás, 4 provisões, 1 doação, 1 discurso e 1 embargo) relativos 
aos seguintes assuntos: pagamento do direito de portagem dos vinhos e do açúcar, pensões 
e censorias e dos ordenados dos tesoureiros e recebedores de rendas das províncias; litígios 
com a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro sobre os direitos dos 
milheiros; bens do Cabido no concelho de Aguiar de Sousa; cobrança de rendas às várias 
corporações da cidade do Porto; autorização para os eclesiásticos não pagarem sisas nem 
portagens do que comprarem para sua necessidade e para o Cabido nomear Juiz executor e 
escrivão para a cobrança das suas rendas; livros da alfândega relativos ao Cabido não 
podiam ser rubricados pelo Juiz da mesma; isenção do pagamento de sisas a favor da 
fábrica das sedas e pretensão de outros  para usufruir dos mesmos direitos; doação de bens 
à Igreja de Cedofeita; obrigação de pagar na alfândega a redízima do Cabido; cobrança de 
juros; e divisão das rendas da Mitra. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Aguiar de Sousa, Campanhã, S. Félix da Marinha e Cedofeita. 

Cota actual: K/14/6/1- 824 
Cota original: 102 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0825 
Título: Sentenças n.º 103 
Datas de produção: 1606-04-30 / 1787-06-27 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 50mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 9 documentos simples/compostos (5 cartas de sentença cível, 1 alvará, 1 

declaração, 1 auto de posse e 1 dossiê de documentos variados) relativos aos seguintes 
assuntos: pagamento de votos; autorização para o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra 
cobrar as suas dívidas e nomear os seus oficiais; desmembramento dos frutos da Igreja de 
Válega; anulação de um prazo; título e posse de casas; e rendimentos da Mitra durante a 
sed vacante. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Coimbra, Santa Maria de Válega, Gulpilhares, Pedroso e Oliveira do Douro. 

Cota actual: K/14/6/1- 825 
Cota original: 103 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0826 
Título: Sentenças n.º 104 
Datas de produção: 1724-07-13 / 1788-12-23 
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Dimensão e suporte: 315 x 215 x 75mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 24 documentos simples/compostos (1 doação, 1 regimento, 2 cartas de 

confirmação, 3 escrituras de compra/venda, 1 carta de reclamação, 11 cartas de sentença 
cível, 1 representação, 1 impugnação, 1 depoimento, 1 discurso e 1 mandado de 
adjudicação) relativos aos seguintes assuntos: doação de castelo no Algarve à Igreja do 
Porto feita por D. Sancho II; justificações para a reforma dos Forais; confirmação dos 
privilégios, mercês e liberdades da Igreja do Porto; compra e venda de bens móveis e 
imóveis; queixa sobre os excessos cometidos pelos oficiais da portagem; pagamento dos 
direitos de portagem, da redízima, dos dízimos do pescado, dos votos e do laudémio; 
litígios com a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro sobre os direitos 
dos milheiros; e confirmações régias. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Mafamude, Arcozelo, Canelas, S. Félix da Marinha e Sandim. 

Cota actual: K/14/6/1 - 826 
Cota original: 104 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0827 
Título: Sentenças n.º 105 
Datas de produção: 1786-07-14 / 1791-07-08 
Dimensão e suporte: 320 x 220 x 35mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 16 documentos simples/compostos (1 auto de descrição de bens, 2 

provisões, 1 doação, 6 cartas de sentença cível, 1 declaração, 2 contratos de 
emprazamento, 1 auto de informação, 1 licença de edificação e 1 requerimento) relativos 
aos seguintes assuntos: sagração das pedras de altar das Igrejas feita pelos religiosos da 
congregação de S. Bento; contratador da dízima do pescado isento de pagar a contribuição 
para o subsídio militar; doação de D. Afonso Henriques à Igreja de Cedofeita; pagamento 
dos direitos de portagem, dos laudémios, primícias, pensões e votos; autorização para os 
oficiais da portagem fazerem diligências contra os estrangeiros; edificação de casas na 
Praça das Hortas e do Convento de S. Domingos; utilização da murça; emprazamento de 
bens e terras; e cobrança dos direitos dos milheiros à Companhia Geral da Agricultura das 
Vinhas do Alto Douro. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Cedofeita, Paranhos, Sandim e S. Pedro do Sul. 

Cota actual: K/14/6/1 - 827 
Cota original: 105 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0828 
Título: Sentenças n.º 106 
Datas de produção: 1682-02-08 / 1792-01-20 
Dimensão e suporte: 315 x 220 x 45mm; papel; enc. em pele. 
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Âmbito e conteúdo: Este livro contém 19 documentos simples/compostos (2 escrituras de compra/venda, 1 
requerimento, 9 cartas de sentença cível, 1 Breve, 2 representações, 1 razão, 2 declarações 
e 1 auto de informação) relativos aos seguintes assuntos: compra e venda de propriedades e 
direitos a elas associados; lançamento da décima aos bens da fundação da Mitra e Cabido; 
pagamento de pensões, direitos das colheres e do sal, direito de portagem, redízima, 
direitos dos milheiros de vinho e votos; autorização para as dignidades e cónegos da Sé 
utilizarem elementos verdes nos chapéus, cintos e meias; direitos do pão; renovação de 
prazo; cobrança dos direitos dos milheiros à Companhia Geral da Agricultura das Vinhas 
do Alto Douro; e incêndio no cartório do Conselho da Fazenda em virtude do terramoto de 
1755. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Guetim, Olival e Paranhos 

Cota actual: K/14/6/1 - 828 
Cota original: 106 
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Notas: Há um erro de numeração, do fl. 79 passa para o fl. 180. 
Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0829 
Título: Sentenças n.º 107 
Datas de produção: 1793-02-08 / 1794-05-16 
Dimensão e suporte: 315 x 220 x 40mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 19 documentos simples/compostos (17 cartas de sentença cível, 1 

requerimento e 1 declaração) relativos aos seguintes assuntos: litígio com os oficiais da 
portagem e com os almotacés; pagamento de votos; e utilização de manto canonical por 
um padre da congregação de Santo Elói. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, S. 
Félix da Marinha, Sandim, Pedroso, Olival e Santa Maria de Válega. 

Cota actual: K/14/6/1 - 829 
Cota original: 107 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0830 
Título: Sentenças n.º 108 
Datas de produção: 1786-05-10 / 1796-05-30 
Dimensão e suporte: 325 x 215 x 25mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 12 documentos simples/compostos (1 escritura de permuta, 1 provisão, 1 

carta de reclamação, 1 auto de descrição de bens, 1 petição, 1 discurso, 2 declarações, 1 
contrato de emprazamento, 1 escritura de compra/venda e 2 cartas de sentença cível) 
relativos aos seguintes assuntos: troca de propriedades entre as religiosas de S. Bento de 
Avé Maria e o Cabido; reparações da Igreja de Santa Marinha; insígnias dos cónegos; 
cobrança dos votos de Santiago e dos direitos dos milheiros; emprazamento de casal; 
compra de um prazo de vidas; e pagamento da redízima e dos direitos de portagem do sal e 
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do açúcar. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, Santa 
Marinha, Vilar do Paraíso e Valbom. 

Cota actual: K/14/6/1- 830 
Cota original: 108 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0831 
Título: Sentenças n.º 109 
Datas de produção: 1767-11-12 / 1837-05-18 
Dimensão e suporte: 325 x 220 x 65mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 11 documentos (1 requerimento e 10 cartas de sentença cível) relativos 

aos seguintes assuntos: pedido do Cabido para não ser lançada a décima sobre os foros e 
pensões dos prédios urbanos; e pagamento da censoria, laudémio, pensão e votos. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Bougado, Vilar de Andorinho, Madalena, S. Cosme e Cedofeita. 

Cota actual: K/14/6/1- 831 
Cota original: 109 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
  
 
 
 
 
Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0832 
Título: Sentenças n.º 110 
Datas de produção: 1797-06-22 / 1842-02-09 
Dimensão e suporte: 330 x 225 x 40mm; papel; enc. em papel e lombada revestida a pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 58 documentos (9 cartas de sentença cível, 1 declaração, 47 conciliações 

e 1 memória) relativos ao pagamento de laudémios, foros, lutuosa e censos das 
propriedades de que o Cabido é direto senhorio. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto, 
Madalena, S. Cosme, Arcozelo, Santa Marinha, Canidelo, Vilar do Paraíso, S. Félix da 
Marinha, Valadares, Gulpilhares, Canelas, S. João de Ver, Ovar, Santa Maria de Válega, 
Paranhos, Vermoim, Nogueira, Guidões, Vila Chã, Vila do Conde, Árvore, Campanhã e 
Aguiar de Sousa. 
O índice deste livro encontra-se no final do mesmo,  a fls. 342-345. 

Cota actual: K/14/6/1- 832 
Cota original: 110 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro enc., em bom estado. 

Data da descrição: 2-28-2013 12:00:00 AM 
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Nível de descrição: UI 
Código de referência: PT/ADPRT/DIO/CABIDO/008/0833 
Título: Sentenças n.º 111 
Datas de produção: 1750-08-14 / 1769-11-21 
Dimensão e suporte: 310 x 215 x 45mm; papel; enc. em pele. 
Âmbito e conteúdo: Este livro contém 2 documentos (cartas de sentença cível) relativos a questões ligadas ao 

emprazamento de propriedades e pagamento das respetivas pensões. 
Estes processos encontram-se relacionados com os seguintes locais: cidade do Porto e 
Campanhã. 

Cota actual: K/26/3/2 - 83.833 
Cota original: 111 
Idioma e escrita: Por (português) 
Características físicas e 
requisitos técnicos: 

Livro de 7-317 fls. numeradoss.; falta a capa e os fls. anteriores à 7, e a(s ?) subsequentes à 
317. 

Data da descrição: 2-27-2013 12:00:00 AM 
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