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P R E F Á C I O

O leitor tem nas mãos um valioso inventário dos documentos escritos e conservados pela Pa-
róquia da Glória, pela Paróquia da Vera-Cruz e pela Ordem Terceira de S. Francisco, da cidade de 
Aveiro. São alguns milhares de títulos que registam um relevante espólio e cujo conteúdo é um 
catálogo utilíssimo – senão mesmo imprescindível – para qualquer estudioso da nossa história, 
quer no aspeto religioso quer no aspeto social, e não apenas de singular interesse para o conhe-
cimento da cidade de Aveiro e da nossa região, mas ainda de certa utilidade para a narrativa de 
várias alíneas do passado nacional. Este trabalho deve-se a Hugo Càlão que, durante alguns anos, 
foi pacientemente descobrindo tais documentos e os foi manuseando, selecionando, anotando e 
catalogando.

De facto, os fundos documentais fornecem-nos informações, sem as quais se tornaria difí-
cil – senão mesmo impossível – coordenar um trabalho que, no presente, nos levasse a viver a 
memória do passado para continuarmos a traçar a nossa identidade. Assegurar e preservar tais 
arquivos, que testemunham o desenrolar do exercício de multiformes atividades, é um dever 
de qualquer entidade, inclusive dos responsáveis da Igreja Católica e das suas paróquias, orga-
nizações e instituições. No que se refere à Diocese de Aveiro, ouso testemunhar o cuidado pelo 
restauro e pela conservação da arte sacra nas nossas igrejas, no que se refere tanto a edifícios, a 
retábulos e a imagens, como a paramentos e a alfaias litúrgicas; também algumas comunidades 
têm procurado organizar núcleos museológicos e ordenar os seus arquivos. É este um programa 
que sempre se deve implementar.

Consequentemente, o património cultural da Igreja pode ser definido como o acervo de bens 
de mérito artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico, técnico, docu-
mental e bibliográfico; assim, ele é constituído por valores materiais e imateriais, vindos dos 
séculos anteriores. Mas não podemos olvidar que o fim específico dos bens culturais da Igreja 
Católica é o anúncio do Evangelho, o culto divino, a pedagogia da fé, a piedade dos fiéis e a pro-
moção espiritual; por isso, o património da Igreja justifica-se na medida em que ele for ordenado 
àquele objetivo no exercício da missão da mesma Igreja, como instrumento útil e necessário, ou 
até indispensável.

Conforme sabemos, até à criação do Registo Civil em Portugal, logo após a instauração da Re-
pública no ano de 1910, havia um único sistema arquivístico das populações, que foi organizado 
nas comunidades cristãs a partir do Concílio de Trento (1545-1563). E esse arquivo dá-nos a conhe-
cer, ao longo de mais de três séculos, não só a anotação dos agregados familiares, com batismos, 
casamentos, confissões, comunhões e óbitos, mas também das visitas pastorais dos prelados 
diocesanos, das aquisições de património, das enumerações de prédios urbanos e rústicos, das 
dádivas e das esmolas com movimentos de receita e despesa, etc. 

Pela minha parte, cumpre-me agradecer à Fundação Calouste Gulbenkian o subsídio que ge-
nerosamente atribuiu ao projeto “Domus. Ecclesiæ. Aveirense.”; com tal subvenção monetária foi 
possível a Hugo Càlão o tratamento, a digitalização, a divulgação ‘online’ e a publicação arqui-
vística. Também manifesto ao autor o meu bem-haja pelo seu dedicado, meticuloso, metódico e 
erudito trabalho, assaz patente e intuitivo ao longo destas páginas.

+ António Manuel Moiteiro Ramos
Bispo de Aveiro





I N T R O D U Ç Ã O

As Paróquias de Nossa Senhora da Glória e da Vera Cruz da cidade de Aveiro e a Ordem Terceira 
de São Francisco de Aveiro, enquanto instituições que produzem documentos no exercício da sua 
atividade, são detentoras de um importante e insubstituível conjunto de fundos documentais, 
arquivos hoje custodiados pelo Arquivo Diocesano de Aveiro. São os principais arquivos religiosos 
da cidade.

Elevada a Vila antes de 1245, Aveiro desenvolveu a sua povoação e vida religiosa em uma 
única Paróquia com Matriz na Igreja de São Miguel de Aveiro, dependendo do Bispado de Coim-
bra, com colegiada própria, e pertencente à Ordem de Avis.

Em 1572, D. João Soares, Bispo de Coimbra, tendo mandado, previamente, tirar um rol da po-
pulação das freguesias da sua diocese, constatou que a Freguesia de São Miguel da então vila de 
Aveiro era insuficiente para uma população que, segundo o rol de comungados desse ano, con-
tava com mais de 11.000 fregueses, determinando dividi-la em quatro freguesias distintas. O Rei 
D. Sebastião, por uma provisão de 10 de julho do mesmo ano, autorizou esta mesma pretensão, 
parcelando o território da antiga freguesia e paróquia de São Miguel de Aveiro, criando mais três 
paróquias distintas com Igrejas Paroquiais dependentes da Igreja de São Miguel:(1) a paróquia do 
Espírito Santo de Aveiro, a paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro e a paróquia da 
Vera Cruz de Aveiro.

Com a revolução Liberal, e por alvará de 11 de Outubro de 1835, as quatro paróquias da ci-
dade de Aveiro seriam reduzidas apenas a duas freguesias constituindo-se a Paróquia de Nossa 
Senhora da Glória, anexando a de São Miguel e a do Espírito Santo e a Paróquia da Vera Cruz, que 
mantendo o nome da primitiva anexou a antiga freguesia de Nossa Senhora da Apresentação. 

Logo após a junção, a Paróquia de Nossa Senhora da Glória transferiu a sua Paroquial para a 
Igreja, do extinto, Convento de São Domingos de Aveiro, onde funciona desde 1938 como Sé da 
Diocese de Aveiro. O extenso monumento, outrora Matriz de São Miguel, acabou por ser demolido 
em 1836, assim como a Igreja Matriz do Espírito Santo em 1858 e a Igreja da Vera Cruz em 1876.

Atualmente, embora a divisão do espaço urbano das freguesias da Glória e da Vera tenha sido 
suprimida pela lei n.º 22 de 30 de maio 2012, a divisão paroquial no núcleo citadino permanece.

Ainda que vicissitudes várias tenham levado estas instituições a deslocar-se entre vários es-
paços religiosos da cidade de Aveiro, a massa documental remanescente, que evidencia a sua 
existência, a sua história e a sua missão não se dispersou na totalidade, sendo o objeto de estudo 
deste trabalho de identificação e informação.

No ano de 2007, em resposta ao trabalho de levantamento de inventário do património artís-
tico da Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, iniciou-se o tratamento de recolha e identificação do ar-

(1)  A Paróquia de São Miguel de Aveiro, após 1572, ficou composta pela velha igreja matriz, abrangendo a 
parte muralhada e nobre da Vila e o bairro do Albói a ocidente; a Paróquia do Espírito Santo de Aveiro, que 
se estendia para sul das muralhas, incluindo os lugares de Cimo de Vila, Vilar, São Bernardo, parte da Presa 
e Quinta do Gato, confinante com as Paróquias de Aradas e Eixo; a Paróquia de Nossa Senhora da Apresen-
tação de Aveiro, inicialmente, também chamada de Nossa Senhora das Candeias, extremo da península a 
ocidente do canal central, delimitada pela ria e extensão de marinhas, espaço de vital importância comercial 
abrangendo o recinto de feiras (hoje atual Rossio) e cais de embarque, território de pequena dimensão mas 
densamente povoado; e a Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, à qual ficou a pertencer o território compreendido 
entre a ponte das Almas (no canal central), a Rua Larga e a Rua do Vento (até ao fim), a ria e marinhas no 
prolongamento do canal de São Roque, o ribeiro das Barrocas e, ainda, parte dos lugares da Forca, da Presa e 
da Quinta do Gato, prosseguindo o limite pelo canal do Cojo até à, dita, ponte das Almas, confinante com as 
paróquias de Nossa Senhora da Apresentação, a ocidente, a de Esgueira, a norte, e a de São Miguel, a sul, e 
compartilhando a administração do lugar de Sá, a norte, com a Paróquia de Esgueira, muito embora, no foro 
judicial, quase todo o lugar de Sá pertence-se até 1835 à Vila e termo de Ílhavo.



quivo desta instituição, seguindo-se em 2012 igual ação na Paróquia de Nossa Senhora da Glória 
de Aveiro e em 2013 na Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro.

A atribuição de um subsídio por parte da Fundação Calouste Gulbenkian no âmbito do “Con-
curso de Recuperação, Tratamento e Organização de acervos documentais”, a que a Diocese de 
Aveiro submeteu o projeto “DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE.” de tratamento destes arquivos, e que 
foi aprovado em junho de 2014, veio possibilitar a sua melhor preservação e conservação, assim 
como a sua digitalização e divulgação online e, paralelamente, esta publicação de descrição 
arquivística.

Demos o nome de “Casa de Deus em Aveiro” – DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., pois vemos 
todo o conjunto documental à guarda da Diocese de Aveiro e respetivas 101 paróquias como o 
repositório de memória do que somos enquanto Igreja e comunidade, pelo que acreditamos que 
o Arquivo Diocesano seja o espaço agregador de ações que preservem e cuidem dessa memória.

Este acervo histórico documental, custodiado pelo Arquivo Diocesano, constitui um espólio de par-
ticular interesse, não só para a história religiosa da região e da cidade de Aveiro, mas também para a 
história nacional, sendo um dos poucos redutos informativos subsistentes para o estudo de questões 
sociais, económicas, artísticas, genealógicas, demográficas, culturais, etnográficas e arquivísticas. Por 
outro lado, trata-se também de um espólio de particular relevo para a história de Aveiro (de vila a 
cidade), sendo um dos mais antigos fundos documentais de instituições de Aveiro, com espécies 
documentais de Irmandades e Confrarias de fiéis relativas ao final do século XIV. Este património do-
cumental manuscrito é constituído por dois núcleos fundamentais:

l Os fundos documentais das duas paróquias urbanas da cidade de Aveiro, Glória e Vera Cruz, 
custodiadas pelo Arquivo Diocesano, destacando-se nestes: os registos de sacramentos (ba-
tismos, casamentos, óbitos), com existência normalizada e regulada a partir do Concílio de 
Trento (1545-1563) e protagonistas do único sistema informacional relativo às populações 
até à implementação do Registo Civil português em 1911; os róis da desobriga ou confes-
sados, fonte informativa privilegiada para a História da família, que permite conhecer com 
muito rigor a composição das unidades familiares e a sua localização espacial; os registos 
de pastorais do bispado de Aveiro e documentação sobre os imóveis e móveis adstritos; a 
documentão produzida pela Junta de Paróquia (1836 - 1910) nas mais variadas informações 
sobre educação, gestão de imóveis, recenseamento militar, festas religiosas, problemas 
diários na gestão das freguesias, arruamentos e obras da Igreja Matriz e capelas.

l Os fundos documentais das diversas associações religiosas de leigos ou outros (Confra-
rias, Irmandades, e Ordem Terceira de São Francisco) custodiadas pelo Arquivo Diocesano, 
destacando-se nestas: os legados pios e testamentos; os anuais de irmãos, que permitem 
conhecer quem foram os homens e mulheres que fizeram parte destas instituições, logran-
do não só vivenciar a religiosidade cristã como também auferir dos privilégios e benefícios 
(espirituais e materiais) que só as Confrarias, Irmandades e Ordem Terceira ofereciam; os 
registos de receita e despesa, pela dicotomia do Deve e do Haver das anuidades dos irmãos, 
das esmolas oferecidas ou dadas, dos subsídios concedidos aplicada nos salários pagos aos 
funcionários ou na aquisição de património e gestão dos eventos culturais/assistenciais/so-
ciais; e os inventários, documentação importantíssima no estudo e inventário do património 
móvel artístico e dos agentes de produção artística (ourives, organistas, escultores, azuleja-
dores, pintores, paramenteiros, etc.) e no estudo do património arquivístico remanescente. 

Com este trabalho privilegiou-se, intencionalmente, a documentação/informação de cariz his-
tórico por ser aquela que mais interessará estar devidamente identificada e acessível aos utiliza-
dores internos e externos e aquela que exige um tratamento mais técnico devido às dificuldades 



de leitura e à exigência de conhecimentos de Paleografia. A baliza temporal que se definiu, 1393 
a 2009, deve-se ao facto de o trabalho ter sido realizado em 2013, altura em que foi incorporada 
a documentação relativa ao ano de 2009.

Os três arquivos, que aqui se apresentam por fundos documentais de forma indistinta, são 
compostos de variadíssima documentação/informação, que retratam a história e o papel que  
foram tendo ao longo dos séculos junto dos seus membros.

Este acervo documental tem em si mesmo o seu próprio interesse histórico-artístico, quer 
pelas razões apontadas, quer pela sua antiguidade, quer pela sua valia informativa. Como se 
sabe, através dos séculos, a Igreja Católica produziu e acumulou um vasto património documen-
tal, importante repositório quer da sua História, quer da memória coletiva dos povos onde está 
institucionalmente inserida.

O tratamento técnico deste fundo documental consistiu sua conservação preventiva, na salva-
guarda das obras que se encontravam mais fragilizadas, na catalogação e na digitalização íntegra 
dos exemplares de acordo com as normas internacionais exigidas para este tipo de documenta-
ção.(2) Foi executado de 15 de Setembro de 2014 a 15 de Setembro de 2015.

A equipa executante, mediante acordo/protocolo com o Arquivo Distrital de Aveiro ficou sedia-
da nas suas instalações onde teve o apoio de equipamentos e meios humanos para a execução 
deste projeto. 

Desde essa data toda a documentação tratada por este projeto foi digitalizada na integra, 
parte executada por empresa de digitalização acordada e outra parte, a que apresentava mais 
fragilidade no seu manuseio, executada pelos técnicos da equipa do Arquivo Digital de Aveiro, 
equipa executante do projeto e um conjunto de voluntários no gabinete de digitalização do Ar-
quivo Distrital de Aveiro, enviando-se o total de digitalização (55.172 imagens) para a Direção 
Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) em 15 de Julho de 2015, para controlo de 
qualidade de imagem e posterior integração das imagens digitais.  

Agradecemos todo o apoio daquela instituição, na pessoa do seu diretor Dr. Porfírio Correia e 
equipa, assim como agradecemos à Dr.ª Ana Margarida Dias da Silva que integrou a equipa exe-
cutante, assim como a todos os voluntários que nos auxiliaram neste projeto: Margarida Gordo 
Marques, David Marques, Alcina Marnoto, Licínio Amador, Pedro Loureiro e Francisco Lopes.

Desde essa altura e até ao presente foi feito o inventário e a descrição arquivística segundo as 
normas internacionais de arquivo ISAD(G) na sua globalidade, inventário que aqui desdobramos 
no catálogo apresentado. 

Espera-se que este projeto, financiado na íntegra pela Fundação Calouste Gulbenkian, seja 
um primeiro passo, potenciador e agregador de ações vindouras, nas impreteríveis operações de 
salvaguarda, conservação e divulgação do património documental à guarda da Igreja na região 
de Aveiro, que permanece ainda obscuro e inacessível e, por conseguinte, muito pouco estudado.

Os investigadores e eventuais interessados passam a ter um instrumento de pesquisa que lhes 
permite explorar o valioso manancial de informação, contida nos documentos que registam a 
ação e vivência destas instituições ao longo dos seus 625 anos de existência documental.

Dia de São Miguel, Aveiro, 29 de Setembro de 2015

Hugo Cálão

(2) Este projeto tratou 38 Fundos documentais, 5 Sub-fundos, 176 séries, 655 unidades de instalação, 346 
documentos compostos, 13204 documentos simples, num total de 55.172 imagens digitalizadas. Será possí-
vel consultar todas as digitalizações na plataforma do Arquivo Distrital de Aveiro – DigitArq: http://digitarq.
adavr.arquivos.pt/ 
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PT/ADAVR/DIO/JPAVR12 Juízo de Paz da Vera Cruz de Aveiro .......................................................  229
Série (SR): 1
Unidade de instalação (UI): 1

PT/ADAVR/DIO/MNSMA Mosteiro de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro .....................  230
Série (SR): 1
Unidade de instalação (UI): 1
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PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro ..........................................  233
Série (SR): 22
Unidade de instalação (UI): 50
Documento composto (DC): 13

PT/ADAVR/DIO/OVSAVR Obra das Vocações Sacerdotais de Aveiro .............................................  316
Série (SR): 1
Unidade de instalação (UI): 1

PT/ADAVR/DIO/PAVR06 Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro ................................  317
Série (SR): 16
Sub-fundo (SF): 3
Unidade de instalação (UI): 73
Documento composto (DC): 2
Documento simples (D): 875

PT/ADAVR/DIO/PAVR12 Paróquia da Vera Cruz de Aveiro .............................................................  340
Série (SR): 11
Sub-fundo (SF): 2
Unidade de instalação (UI): 134
Documento composto (DC): 24
Documento simples (D): 3245

PT/ADAVR/DIO/PAVR15 Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro ..................  393
Série (SR): 4
Unidade de instalação (UI): 18
Documento composto (DC): 5

PT/ADAVR/DIO/PSJPAVR Patronato de Santa Joana Princesa de Aveiro .....................................  400
Série (SR): 2
Unidade de instalação (UI): 2
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PT/ADAVR/DIO/AICMAVR

Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria de Aveiro

Série (SR): 4
Unidade de instalação (UI): 4

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR
Título: Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria de Aveiro
Título paralelo: Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria do Mosteiro de Jesus de Aveiro
Datas de produção: 1859-00-00 / 1912-11-23
Dimensão e suporte: 1 liv.; 2 mç.; 1 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria de Aveiro foi cano-

nicamente instituída por provisão do prelado Diocesano de 8 de Janeiro de 1859. A devoção mariana atingiu o 
seu auge no século XIX, nomeadamente a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Funcionou no Real Mosteiro 
de Jesus de Aveiro, após a sua extinção, sendo os estatutos revistos até 1863, aí funcionando até à criação do 
Museu de Aveiro.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria de 
Aveiro encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de en-
trega entre a Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se 
depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano 
de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e 
difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de 
Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba os estatutos, atas eleições, inventários, correspondência e receitas e despesas da 
Arquiconfraria.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Dias, Geraldo J. A. Coelho, Um certo Porto devoto no Porto do liberalismo: a Arquiconfraria do Imaculado 

Coração de Maria, 1992.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1859-01-08 / 1863-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/001/0001
Título: Estatutos da Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria ereta no Real Mosteiro de Jesus de Aveiro
Datas de produção: 1859-01-08 / 1863-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc.
Notas: Embora o documento não esteja datado, a Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria de Aveiro foi ca-

nonicamente instituída por provisão do prelado Diocesano de 8 de Janeiro de 1859, sendo os estatutos revistos 
até 1863.

Cota atual: Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria de Aveiro, estatutos, doc.1

C A T Á L O G O
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l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/002
Título: Atas
Datas de produção: 1859-00-00 / 1866-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/002/0001
Título: Atas, eleições e inventário da Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria ereta no Real Mosteiro de Jesus 

de Aveiro
Datas de produção: 1859-00-00 / 1866-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria de Aveiro, atas, mç.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/003
Título: Correspondência
Datas de produção: 1912-08-26 / 1912-11-23
Dimensão e suporte: 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/003/0001
Título: Correspondência
Datas de produção: 1912-08-26 / 1912-11-23
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria de Aveiro, correspondência, mç.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/003/0001/1
Título: Ofício circular
Datas de produção: 1912-09-04 / 1912-09-04
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 966 assinado pelo administrador do concelho António Luís Beja da Silva reme-

tendo os ofícios circulares da 3ª repartição do Governo Civil do distrito nº 219 e 224, de 26 e 31 de agosto último, 
o primeiro contendo as instruções provisórias sobre orçamentos e o segundo sobre a reforma dos estatutos.

Cota atual: Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria, correspondência, mç.1
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/003/0001/2
Título: Ofício circular
Datas de produção: 1912-08-27 / 1912-08-27
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 941 assinado pelo administrador do concelho, António Luís Beja da Silva, re-

metendo a transcrição do ofício circular do governo civil do distrito informando da obrigatoriedade de alteração 
dos estatutos em conformidade com a Lei da Separação de 31 de Outubro, sob pena de extinção.

Cota atual: Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria, correspondência, mç.1
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/003/0001/3
Título: Ofício circular
Datas de produção: 1912-08-31 / 1912-08-31
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 224 do governador civil substituto, Joaquim de Mello Freitas, em aditamento 

à circular nº 218 de 26 de agosto corrente esclarecendo alguns pontos sobre a aprovação dos estatutos, novos 
ou renovados, de associações cultuais, irmandades e outras instituições de piedade e beneficência. Inclui nota 
manuscrita com indicação que é para entregar à Irmandade do Coração de Maria da freguesia da Glória.

Cota atual: Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria, correspondência, mç.1
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/003/0001/4
Título: Ofício circular
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Datas de produção: 1912-08-26 / 1912-08-26
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 219 do governador civil do distrito, Júlio César Ribeiro de Almeida, com as 

instruções provisórias sobre orçamentos de irmandades, confrarias, misericórdias e outros estabelecimentos de 
assistência e beneficência. Inclui nota manuscrita com indicação que é para entregar à Irmandade do Coração 
de Maria da freguesia da Glória.

Cota atual: Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria, correspondência, mç.1
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/003/0001/5
Título: Ofício circular
Datas de produção: 1912-11-23 / 1912-11-23
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 1132 assinado pelo administrador do concelho, António Luís Beja da Silva, 

solicitando o envio do mapa especificado da despesa com o culto nos último 5 anos anteriores à Lei da Separação 
de 20 de abril de 1911.

Cota atual: Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria, correspondência, mç.1
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/003/0001/6
Título: Ofício circular
Datas de produção: 1912-11-13 / 1912-11-13
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 1105 assinado pelo administrador do concelho, António Luís Beja da Silva, co-

municando que a Junta do Crédito Público resolveu que o pagamento dos juros do atual semestre das inscrições 
e mais títulos da dívida pública fica dependente da apresentação: a) de estatutos reformados em conformidade 
com a Lei da Separação do Estado das Igrejas de 10 de abril de 1911; ou b) de certidão de que foi aprovada a 
reforma dos respetivos estatutos em conformidade com a citada Lei; ou c) de certidão de que se cumpriu a Por-
taria de 18 de novembro e 1911 e se apresentou pedido da reforma dos estatutos para a aprovação no governo 
civil. As certidões referidas podem ser passadas no governo civil do distrito.

Cota atual: Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria, correspondência, mç.1
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/004
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1884-00-00 / 1897-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AICMAVR/004/0001
Título: Receita e despesa da Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria de Aveiro
Datas de produção: 1884-00-00 / 1897-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Arquiconfraria do Imaculado Coração de Maria de Aveiro, receita e despesa, liv.1

PT/ADAVR/DIO/AOAVR12

Apostolado da Oração da Vera Cruz de Aveiro

Série (SR): 2
Unidade de instalação (UI): 2

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AOAVR12
Título: Apostolado da Oração da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1896-02-10 / 1952-03-27
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 mç.
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História administrativa, biográfica e familiar: O Apostolado da Oração (A.O.), fundado na freguesia da Vera Cruz 
de Aveiro em 1877 e refundado com agregação em 2 de Fevereiro de 1949 é “uma associação de fiéis que, pelo 
oferecimento diário de si mesmos, se unem ao sacrifício eucarístico, em que se realiza perenemente a obra da 
nossa redenção, e assim, pela união vital com Cristo, da qual depende a fecundidade do apostolado, colaboram 
na salvação do mundo” (Estatutos, 5). Como disseram os Bispos de Portugal, “a intuição fundamental da criação 
deste movimento eclesial é simples, mas de grande alcance espiritual e apostólico: todas as atividades e expe-
riências do dia-a-dia, unidas a Cristo, têm valor redentor. Tudo o que o cristão vive e faz é, se pode tornar oração 
apostólica” (Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, 1994.02.04.

 Nasceu a 3 de Dezembro de 1844 em Vals, França, no dia da festa do grande missionário S. Francisco Xavier, 
numa casa de formação de jovens para o Sacerdócio, por obra do P. Francisco Xavier Gautrelet. A Portugal chegou 
no ano de 1864, tendo-se expandido rapidamente, tornando-se meio de evangelização popular, sendo parti-
cularmente notável a firmeza dos seus membros em tempos adversos à Igreja e à fé católica. Por isso, afirmou 
o Papa Pio XII: “Os anais do Apostolado da Oração são uma das mais belas páginas da História de Igreja em 
Portugal” (1957.05.19). Tem como principal meio de informação para os associados a publicação periódica do 
“Mensageiro do Coração de Jesus”.

História custodial e arquivística: A documentação relativa ao Apostolado da Oração da Vera Cruz de Aveiro, encon-
tra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto de entrega entre a 
Paróquia da Vera Cruz de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito 
no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro 
para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, 
apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 
2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba regulamentos, diplomas e registos de associados do Apostolado da Oração da Vera 
Cruz de Aveiro.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AOAVR12/001
Título: Regulamento e diplomas
Datas de produção: 1929-10-10 / 1948-01-10
Dimensão e suporte: 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AOAVR12/001/0001
Título: Regulamento e diplomas do Apostolado da Oração da Igreja da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1929-10-10 / 1948-01-10
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Apostolado da Oração da Vera Cruz de Aveiro, registo de associados, liv.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AOAVR12/002
Título: Registo de associados
Datas de produção: 1896-02-10 / 1952-03-27
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/AOAVR12/002/0001
Título: Registo de associados no Apostolado da Oração da Igreja da Vera Cruz de Aveiro
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Datas de produção: 1896-02-10 / 1952-03-27
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Registo de associados – Centro Canónico ereto na paroquial da Vera Cruz 

de Aveiro, agregado ao Apostolado da Oração no dia 2 de fevereiro de 1949 e inscrito na lista de Centros da 
Diocese de Aveiro, aprovei e abri este livro para registar as admissões no Apostolado da Oração no dia 6 do mês 
de Fevereiro de 1949. O Diretor local do Centro, Pe. José Nunes Geraldo, pároco.

Cota atual: Apostolado da Oração da Vera Cruz de Aveiro, registo de associados, liv.1

PT/ADAVR/DIO/ASCJAVR

Associação do Sagrado Coração de Jesus de Aveiro

Série (SR): 2
Unidade de instalação (UI): 4

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ASCJAVR
Título: Associação do Sagrado Coração de Jesus de Aveiro
Datas de produção: 1899-01-01 / 1982-09-13
Dimensão e suporte: 4 liv.
História administrativa, biográfica e familiar: A Associação do Sagrado Coração de Jesus foi instituída no Convento 

de Jesus de Aveiro após a sua extinção. Transitou posteriormente para a igreja paroquial de Nossa Senhora da 
Glória sendo-lhe destinada a Capela de Nossa Senhora da Conceição anteriormente dedicada a Santa Catarina 
de Sena, onde atualmente figura a imagem do Sagrado Coração de Jesus.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Associação do Sagrado Coração de Jesus de Aveiro, en-
contra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de entrega entre 
a Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito no 
Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para 
tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, apoiado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 
14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba as atas e as receitas e despesas da Associação.
Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ASCJAVR/001
Título: Atas
Datas de produção: 1930-10-27 / 1931-06-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ASCJAVR/001/0001
Título: Actas da Associação do Sagrado Coração de Jesus de Aveiro
Datas de produção: 1930-10-27 / 1931-06-00
Dimensão e suporte: 1 liv.; 100 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Serve este livro para nele se lançarem as actas das sessões da Associação 
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do Sagrado Coração de Jesus da cidade de Aveiro. Tem quarenta e oito folhas, numeradas e rubricadas com a 
minha rubrica Rebocho, de que uso. Aveiro, 27 de Outubro de 1930. A secretária: Maria Madalena Monteiro 
Rebocho.”.

Cota atual: Associação do Sagrado Coração de Jesus, atas, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão, tecido verde e pele. Encader-

nação muito fragilizada, nervos destacados da encadernação, suporte couro a destacar das capas de papelão, 
folhas dobradas.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ASCJAVR/002
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1899-01-01 / 1982-09-13
Dimensão e suporte: 3 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ASCJAVR/002/0001
Título: Receita e despesa da Irmandade do Sagrado Coração de Jesus
Datas de produção: 1899-01-01 / 1912-08-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (227 x 175 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Contadoria Irmandade do S. S. Coração de Jesus Aveiro.” Inicia com lista-

gem de membros da mesa diretora, de zeladores e de zeladoras.
Cota atual: Associação do Sagrado Coração de Jesus, receita e despesa, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão, tecido verde e pele. Encader-

nação muito fragilizada, nervos destacados da encadernação, suporte couro a destacar das capas de papelão, 
folhas dobradas.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ASCJAVR/002/0002
Título: Receita e despesa da Associação do Sagrado Coração de Jesus
Datas de produção: 1909-05-20 / 1936-05-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (227 x 175 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro de receita e despesa da Associação do SS.mo Coração de Jesus de 

Aveiro, depois do falecimento da senhora Diretora, D. Amélia Rebocho Freire de Andrade e Albuquerque, a 15 de 
Maio de 1909. Na gerência de Maria Clementina Monteiro Rebocho depois desta data.”

Cota atual: Associação do Sagrado Coração de Jesus, Receita e despesa, liv. 2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão, tecido verde e pele; s/n 

folhas. Encadernação com nervos destacados, suporte couro a destacar das capas de papelão, folhas dobradas.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ASCJAVR/002/0003
Título: Receita e despesa da Associação do Sagrado Coração de Jesus
Datas de produção: 1909-05-20 / 1982-09-13
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Serve este livro para nele se lançarem as contas da receita e despesa da 

Associação do Sagrado Coração de Jesus de Aveiro, depois do falecimento da senhora Diretora, D. Amélia Rebo-
cho Freire de Andrade e Albuquerque, a quinze de Maio de 1909. Aveiro 16 de Maio de 1909. A Maria Clementina 
Monteiro Rebocho. O Presidente: João Pinto Rachão.”

Cota atual: Associação do Sagrado Coração de Jesus, Receita e despesa, liv. 3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão preto e pele.

PT/ADAVR/DIO/CAAVR12

Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro

Série (SR): 4
Unidade de instalação (UI): 6
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l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAAVR12
Título: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro
Título paralelo: Irmandade das Almas Santas da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1635-01-31 / 1878-00-00
Dimensão e suporte: 4 liv.; 2 mç.
História administrativa, biográfica e familiar: A Irmandade das Almas de Aveiro, existente na demolida igreja da 

Vera Cruz de Aveiro, crê-se instituída pelo terceiro vigário desta igreja frei Luís Lopes Sobreiro a 14 de Setembro 
de 1657. Por extinção da Paróquia e freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro em 1834 ficou-lhe 
anexa a Confraria das Almas existente na igreja da Apresentação de Aveiro.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, encontra-
-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto de entrega entre a 
Paróquia da Vera Cruz de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito 
no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro 
para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, 
apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 
2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba verbas de testamento, escrituras de aforamento de propriedade, termos de mesa, 
inventários, eleições e receitas e despesas.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 

2009, p. 133, 190.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAAVR12/001
Título: Tombo
Datas de produção: 1635-01-31 / 1802-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Unidades de descrição relacionadas: A série Inventários inclui um índice de foreiros e delimitações de proprieda-

des.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAAVR12/001/0001
Título: Tombo da Confraria das Almas da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1635-01-31 / 1802-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (130 fol. ms.; 310 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Contém reunidos em tombo treslados de verbas de testamento, escrituras de aforamento de 

propriedade e termos de mesa, por requerimento do juiz e oficiais da Irmandade ao provedor da Comarca de 
1733-04-30, autorizado pelo provedor da Comarca de Esgueira, Baltazar Barbosa de Araújo, em 1733-06-11.

Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, tombo, liv.1
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/001/000001
Título: Testamento de frei Luís Lopes Sobreiro, terceiro vigário da Igreja da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1659-06-06 / 1659-06-06
Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, Tombo, fol. 2
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/001/000002
Título: Instituição de Capela de frei Luís Lopes Sobreiro
Datas de produção: 1657-09-14 / 1657-09-14
Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, Tombo, fol. 40

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/001/000003
Título: Testamento do padre Manuel Lopes Figueira
Datas de produção: 1692-09-15 / 1692-09-15
Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, Tombo, fol. 49

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/001/000004
Título: Escritura de compra entre padre Manuel Lopes Figueira e Antónia Jorge, viúva
Datas de produção: 1684-04-26 / 1684-04-26
Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, Tombo, fol. 53

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/001/000005
Título: Assinado de Nicolau Ribeiro Picado
Datas de produção: 1684-02-28 / 1684-02-28
Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, Tombo, fol. 57

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/001/000006
Título: Escritura do prazo de Antónia Jorge
Datas de produção: 1651-02-10 / 1651-02-10
Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, Tombo, fol. 59

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/001/000007
Título: Escritura de prazo de João António, sombreireiro, das casas do Seixal
Datas de produção: 1635-03-31 / 1635-03-31
Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, Tombo, fol. 65

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/001/000008
Título: Escritura de arrematação de João António, sombreireiro, das casas do Seixal
Datas de produção: 1635-01-31 / 1635-01-31
Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, Tombo, fol. 71

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/001/000009
Título: Escritura de posse das Casas do Seixal
Datas de produção: 1636-02-03 / 1636-02-03
Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, Tombo, fol. 80

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/001/000010
Título: Escritura de venda que faz Manuel de Oliveira, cordoeiro e sua mulher Isabel Ferreira a João António, som-

breireiro, de um quintal com laranjeiras junto às casas terreiras do Seixal em Aveiro
Datas de produção: 1669-06-03/ 1669-06-03
Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, Tombo, fol. 81

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAAVR12/002
Título: Eleições
Datas de produção: 1749-00-00 / 1848-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAAVR12/002/0001
Título: Livro das eleições da Confraria das Almas da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
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Datas de produção: 1749-00-00 / 1848-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (290 x 210 mm; 75 fol. ms.); papel, pergaminho
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir das eleições do juiz, escrivão tesoureiro, mordomos 

e procurador que anualmente se costuma eleger para servir a Confraria das Almas Santas da Igreja da Vera Cruz 
desta Vila de Aveiro. Doutor João Barreto. Tem este livro cem meias folhas de papel e foi feito em 18 de Janeiro 
de 1753.” Contém relações de eleição de 1749 até 1848 e inventário de bens móveis e arquivo da irmandade a 
fol. 71v.-74, de 1794.

Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, eleições, liv.1
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAAVR12/003
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1797-07-03 / 1872-11-27
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 mç.
Notas: a Série Receitas e despesas inclui um inventário de bens móveis e arquivo de 1797.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAAVR12/003/0001
Título: Receita e despesa da Confraria das Almas da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1797-07-03 / 1858-10-15
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 x 220 mm; 224 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir para a Confraria das almas da Vera Cruz desta cidade e vai 

numerado e rubricado com a de que uso. Aveiro de Julho 3 de 1797. João José da Silva.” Contém inventário de 
bens móveis e arquivo da Irmandade de fol. 1v.-4v. e obrigações com legados pios a fol. 6, de 1797.

Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv.1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAAVR12/003/0002
Título: Receita e despesa da Confraria das Almas da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1858-00-00 / 1872-11-27
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Contém documentos de receita e despesa.
Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAAVR12/004
Título: Escrituras
Datas de produção: 1871-10-14 / 1873-05-23
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAAVR12/004/0001
Título: Foros e escrituras da Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1871-10-14 / 1873-05-23
Dimensão e suporte: 1 mç. (301 x 200 mm; 43 fol. ms.)
Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, mç.1
Cota antiga: nº 42 e 48; nº 8, 9, 10, 11, 12 (i)

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAAVR12/004/0002
Título: Inventário dos bens e foros da Confraria das Almas
Datas de produção: 1871-05-03 / 1878-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (297 x 198 mm; 29 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Contém relação de foro, com indicação de índice de foreiros e delimitações de cada proprie-

dade: D. Clara Clementina de Pinho, fol. 11; D. Ana de Faria Magalhães viúva do bacharel Bento José Rodrigues 
Xavier de Magalhães, fol. 12; herdeiros de Joaquim Marques Saraiva de Figueiredo, fol. 13; Manuel Firmino de 
Almeida Maia, fol. 14; viúva e filhos do Sangalhos da Quinta do Gato, fol. 15; Rosa Rafuga do prazo de São Ber-
nardo, fol. 16; João Gonçalves Barrigas, fol. 17; Manuel Ferreira Correia de Sousa, fol. 18; António Vieira Rato do 
Marco de São Bernardo, fol. 19; João Baptista da Rocha da Costa do Valado, fol. 20; Francisco António de Resende, 
fol. 21; José da Cruz Garrido Novo de São Bernardo, fol. 22.
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Cota atual: Confraria das Almas da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, liv. 1
Unidades de descrição relacionadas: a Série Receitas e despesas inclui um inventário de bens móveis e arquivo 

de 1797.

PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR

Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro

Série (SR): 5
Unidade de instalação (UI): 9

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR
Título: Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro
Título paralelo: Congregação dos Gloriosos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro
Datas de produção: 1681-06-30 / 1949-01-06
Dimensão e suporte: 9 liv.; 1 mç.
História administrativa, biográfica e familiar: A Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro funcio-

nava na demolida igreja da São Miguel de Aveiro, maioritariamente composta por clérigos. Crê-se já existente 
em 1540, segundo os primeiros estatutos. Também admitia seculares, ficando isentos os médicos de pagarem 
anual desde que tratassem gratuitamente os irmãos enfermos. Tinha obrigação de mandar cantar duas missas 
no seu altar no dia 5 de Novembro e numa segunda-feira deste mês celebrava o aniversário pelas almas dos 
irmão falecidos. Por uma bula do papa Gregório XIII de 22 de julho de 1684 foi-lhe concedida muitos benefícios 
espirituais e indulgências aos irmãos. Cuidava da segunda capela no corpo da igreja de São Miguel do lado da 
epístola. Em 18 de Outubro de 1835 por demolição da igreja de São Miguel de Aveiro a Confraria e respetivas 
imagens transitaram para a igreja do extinto Convento de São Domingos de Aveiro, destinado a ser a igreja pa-
roquial da recém-criada freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, onde a Confraria continuou a funcionar. 
Mais tarde, as imagens pétreas de São Pedro e São Paulo foram cedidas à Misericórdia de Aveiro, figurando na 
atualidade nos nichos da fachada da igreja. Teve estatutos a 1 de junho de 1690 sendo juiz o padre José Viegas 
aprovados em 26 de Fevereiro de 1710 sendo juiz o padre Manuel Teixeira, com subsequentes atualizações. Re-
cebeu importantes e avultados legados, sendo documentalmente a referência mais antiga registada em 1506. 
Na documentação registam-se diversos inventários de bens móveis.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de 
Aveiro, encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de en-
trega entre a Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se 
depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano 
de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e 
difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de 
Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba os estatutos e registos das atas das sessões da Confraria, registos de eleições de mor-
domos e entrada de irmãos na Confraria, receitas e despesas e inventários de bens móveis.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 

2009, p. 69-70.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.
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l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1710-02-26 / 1855-06-28
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/001/0001
Título: Estatutos e constituições da Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro
Datas de produção: 1710-02-26 / 1855-06-28
Dimensão e suporte: 1 liv. (325 x 230 mm; 62 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Estatutos aprovados em Assembleia-geral da Confraria em 3 de Junho de 1710, mandando que 

se copiasse os primitivos estatutos de 1 de Junho de 1690; alvará de confirmação de estatutos do Bispo de Coim-
bra em 28 de Junho de 1710; ampliação de estatutos de 15 de Novembro de 1792; reforma de novos estatutos 
em 1807, vista e aprovada em 5 de Junho de 1811 e confirmada em 27 de Junho de 1811; última alteração de 
estatutos de 28 de Junho de 1855.

Cota atual: Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro, estatutos, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele com gravações a ferro.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/002
Título: Atas
Datas de produção: 1879-05-12 / 1949-01-06
Dimensão e suporte: 3 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/002/0001
Título: Atas das Sessões da Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro
Datas de produção: 1879-05-12 / 1903-06-28
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das sessões da 

Confraria de São Pedro e São Paulo desta cidade. Vai numerado e rubricado por mim em todas as folhas com a 
minha rubrica – Couceiro de que uso. Aveiro, 12 de Maio de 1879. O Administrador do Concelho. Luís Couceiro 
da Costa.”

Cota atual: Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro, atas, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão verde e tecido.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/002/0002
Título: Atas das Sessões da Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro
Datas de produção: 1895-01-25 / 1933-09-30
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para as atas das sessões da Congregação de São 

Pedro e São Paulo desta cidade. Vai ser numerado e rubricado com a minha rubrica de Gama, e no fim leva o 
competente termo de encerramento. Administração do Concelho de Aveiro, 25 de Janeiro de 1895. O Adminis-
trador do Concelho, Eugénio de Albuquerque Sanches da Gama.”

Cota atual: Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro, atas, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão e tecido; Mau 

estado de conservação.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/002/0003
Título: Atas das Sessões da Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro
Datas de produção: 1934-06-07 / 1937-01-25
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Atas de sessão da Confraria dos Apóstolos S. Pedro e S. Paulo ereta na 

Igreja da Freguesia da Senhora da Glória na cidade de Aveiro.”
Cota atual: Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro, atas, liv.3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão verde e tecido.
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l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/003
Título: Eleições
Datas de produção: 1681-06-30 / 1919-06-28
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/003/0001
Título: Eleição dos mordomos e entrada de irmãos da Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro
Datas de produção: 1681-06-30 / 1919-06-28
Dimensão e suporte: 1 liv.; 185 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro para os termos das eleições dos oficiais que se fazem todos os anos 

para servirem esta irmandade dos Gloriosos Apóstolos São Pedro e São Paulo sita na Igreja matriz de São Miguel 
desta Vila de Aveiro.”

Cota atual: Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro, eleições, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele com gravação a ferro.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/003/0002
Título: Eleição dos mordomos, entrada e mortórios de irmãos da Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de 

Aveiro
Datas de produção: 1813-07-06 / 1911-06-28
Dimensão e suporte: 1 liv.; 138 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro dos termos das eleições e juntamente das entradas e mortuários dos 

irmãos da Venerável Congregação dos Gloriosos Apóstolos São Pedro e São Paulo ereta na Igreja matriz de São 
Miguel desta cidade de Aveiro.”

Cota atual: Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro, eleições, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pergaminho

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/004
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1833-06-29 / 1925-00-00
Dimensão e suporte: 2 liv.; 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/004/0001
Título: Receita e despesa da Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro
Datas de produção: 1833-06-29 / 1894-10-22
Dimensão e suporte: 1 liv.; 100 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro é da receita e despesa da Congregação dos Apóstolos São Pedro 

e São Paulo desta cidade de Aveiro”.
Cota atual: Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro, receita e despesa, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/004/0002
Título: Receita e despesa da Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro
Datas de produção: 1895-01-25 / 1925-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.; 12 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para se lançar a receita e despesa da Congregação 

de São Pedro e São Paulo ereta nesta cidade: Vai numerado e rubricado por mim com a minha rubrica de Gama 
e no fim leva o competente encerramento. O Administrador do Concelho de Aveiro, 25 de Janeiro de 1895. O 
Administrador do concelho, Eugénio de Albuquerque Sanches da Gama.”

Cota atual: Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro, receita e despesa, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/004/0003
Título: Receita e despesa da Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro
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Datas de produção: 1843-06-30 / 1939-11-16
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro, receita e despesa, mç.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/005
Título: Inventário
Datas de produção: 1792-12-06 / 1887-05-08
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CASPSPAVR/005/0001
Título: Inventário de objetos e pautas de irmãos da Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro
Datas de produção: 1792-12-06 / 1887-05-08
Dimensão e suporte: 1 liv.; 96 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Contém relação dos paramentos e mais objetos pertencentes à Congregação dos Gloriosos 

Apóstolos São Pedro e São Paulo em 1887-05-08.
Cota atual: Confraria dos Apóstolos São Pedro e São Paulo de Aveiro, inventario, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele; mau estado de conservação; 

informação parcialmente ilegível.

T/ADAVR/DIO/CAVR17

Colegiada de São Miguel de Aveiro

Série (SR): 1
Unidade de instalação (UI): 1

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAVR17
Título: Colegiada de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1729-09-27 / 1795-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
História administrativa, biográfica e familiar: A Colegiada de São Miguel de Aveiro funcionava na demolida igreja 

de São Miguel de Aveiro, dependente da Ordem de Avis, que tinha em Aveiro uma das suas quatro comarcas. 
A Ordem de Avis possuía bens nos territórios das quatro freguesias de Aveiro e ainda em Esgueira, Vilarinho e 
Cacia. Tinha para arrecadação dos frutos e benefícios celeiro e um escrivão do celeiro geral.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Colegiada de São Miguel de Aveiro, encontra-se in-
corporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de entrega entre a Paróquia 
da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito no Arquivo 
Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para trata-
mento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, apoiado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 14 de 
Setembro de 2015.

Sistema de organização: Dado que se trata apenas de um documento, não se julga necessária qualquer organiza-
ção intelectual deste fundo.

Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-
dido por meio deste suporte.

Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos: Aveiro e a Ordem de Avis, 

Câmara Municipal de Aveiro, 2009, p. 196-204.
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Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 
Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAVR17/001
Título: Eleições
Datas de produção: 1729-00-00 / 1795-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CAVR17/001/0001
Título: Registo de Eleições dos oficiais do celeiro geral, beneficiados e nomeação de priostes da Colegiada de São 

Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1729-09-27 / 1795-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (325x230 mm; 98 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de encerramento: “De mandado do Mto. R. Senhor Doutor António de Alvarenga notário 

Apostólico de Sua Santidade, Desembargador da relação da Mesa da Justiça Episcopal e visitador deste arcedia-
gado de Vouga dele R.mo Senhor Doutor José Freire de Faria vigário capitular com toda a jurisdição e ordinário 
em todo este Bispado de Coimbra, numerei e rubriquei este livro o qual achei ter cem meias folhas de papel 
com esta e em cada uma delas pus o meu sobrenome que diz- Gam.ro e por verdade fiz este termo que assinei 
e li em os vinte e sete dias do mês de Setembro de mil setecentos e vinte e nove anos. Eu Nicolau Gam.ro que 
o escrevi e assinei. Ass.”.

Cota atual: Colegiada de São Miguel de Aveiro, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele; falta das fol. 1 a 7.

PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16

Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro

Série (SR): 2
Unidade de instalação (UI): 9

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16
Título: Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1731-00-00 / 1856-00-00
Dimensão e suporte: 4 liv.; 5 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro funcionava na demo-

lida igreja do Espírito Santo de Aveiro. Crê-se existente desde o século 16 contando em 1731 com 200 confrades 
de ambos os sexos. Fazia anualmente duas festas, a do Divino Espírito Santo no domingo de Pentecostes com 
exposição solene, sermão de manhã e à tarde e procissão pelas ruas da freguesia acompanhada pelo busto do 
Espírito Santo dentro de charola. Celebrava na segunda-feira imediata a segunda festa com missa cantada e 
sermão. A mesa era composta por juiz, escrivão e tesoureiro e oito mordomos, sendo cinco ou seis da cidade e 
os restantes de lugares anexos. Na documentação registam-se diversos inventários de bens móveis: em 1747, 
1773, 1803. Em 1832 a igreja do Espírito Santo ameaçava ruína sendo demolida em 1843 pelo que foi extinta 
esta corporação.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro, encontra-
-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de entrega entre a 
Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito no 
Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para 
tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, apoiado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 
14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
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Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-
dido por meio deste suporte.

Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 

2009, p.156-159.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16/001
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1733-00-00 / 1845-00-00
Dimensão e suporte: 4 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16/001/0001
Título: Receita e despesa e eleição de mordomos da Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1733-00-00 / 1773-06-07
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro, receita e despesa, liv.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16/001/0002
Título: Receita e despesa e eleição de mordomos da Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1773-06-07 / 1845-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro, receita e despesa, liv.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16/001/0003
Título: Receita despesa, inventário e descrição de bens da Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1803-05-31 / 1840-06-17
Dimensão e suporte: 1 liv. (30 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão a João José de Almeida para numerar rubricar e encerrar 

este livro que há-de servir para a Confraria do Espírito Santo da freguesia da Branca. Aveiro, 31 de Maio de 1803. 
Declaro que é da freguesia do Espírito Santo da cidade de Aveiro, João Carlos Cardoso Verney.” Regista inventário 
de objetos da Confraria a fol. 1v.; descreve propriedades de gestão da Confraria a fol. 1v-3; Apresenta contas de 
receita e despesa do tesoureiro de fol. 4-30.

Cota atual: Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro, receita e despesa, liv.3
Cota antiga: 17
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pergaminho.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16/001/0004
Título: Receita e despesa da Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1840-01-04 / 1856-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (50 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lançar a despesa de deve e há-de haver 

desta Confraria do Espírito Santo. Aveiro 4 de janeiro de 1840. Simeão Ribeiro da Paula”
Cota atual: Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro, receita e despesa, liv.4
Cota antiga: 13
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16/002
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Título: Escrituras
Datas de produção: 1794-11-04 / 1818-01-26
Dimensão e suporte: 5 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16/002/0001
Título: Escritura de aforamento de uma terra no chão das Hortas a José Francisco de Carvalho
Datas de produção: 1809-11-29 / 1818-01-19
Dimensão e suporte: 1 doc. (320 x 220 mm; 12 fol. ms.)
Cota atual: Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro, escrituras, liv.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16/002/0002
Título: Escritura de aforamento de uma terra no chão das Hortas a José Carvalho o Novo e sua mulher Angélica Vieira 

pela Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1817-02-12 / 1817-02-12
Dimensão e suporte: 1 doc.
Cota atual: Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.2
Existência e localização de originais: PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16/002/0001

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16/002/0003
Título: Escritura de reconhecimento e obrigação de foro que fazem Joana de Oliveira viúva de Bartolomeu de Oli-

veira, sua filha Maria joana e genro António Ferreira Campanhã à Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1794-11-04 / 1794-11-04
Dimensão e suporte: 1 doc. (6 fol. ms.)
Cota atual: Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.3
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16/002/0004
Título: Escritura de sentença cível de arrematação de foro de uma terra no Chão das Hortas da Confraria do Espírito 

Santo de Aveiro arrematada por José Francisco Carvalho
Datas de produção: 1818-01-26 / 1818-01-26
Dimensão e suporte: 1 doc. (14 fol. ms.)
Cota atual: Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.4

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CDESAVR16/002/0005
Título: Escritura ilegível
Datas de produção: 1721-00-00 / 1721-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc.
Cota atual: Confraria do Divino Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.5

PT/ADAVR/DIO/CMAVR

Congregação Mariana de Aveiro

Série (SR): 1
Unidade de instalação (UI): 1

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CMAVR
Título: Congregação Mariana de Aveiro
Título paralelo: Associação da Pia União das Filhas de Maria de Aveiro
Datas de produção: 1929-01-20 / 1929-01-20
Dimensão e suporte: 1 liv.
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História administrativa, biográfica e familiar: A Congregação Mariana de Aveiro foi instituída na igreja do extinto 
Convento de Carmelitas de Aveiro em 1929, sendo seu primeiro director o padre Eduardo Lama.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Congregação Mariana de Aveiro, encontra-se incorpora-
da no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de entrega entre a Paróquia da Glória 
de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito no Arquivo Distrital de 
Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para tratamento da docu-
mentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calous-
te Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba, unicamente, os assentos das associadas da Congregação.
Sistema de organização: Dado que se trata apenas de um documento, não se julga necessária qualquer organiza-

ção intelectual deste fundo.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CMAVR/001
Título: Assento de associadas
Datas de produção: 1929-01-20 / 1929-01-20
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CMAVR/001/0001
Título: Assento de associadas na Congregação Mariana de Aveiro
Datas de produção: 1929-01-20 / 1929-01-20
Dimensão e suporte: 1 liv. (315 x 215 mm; 95 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para serem lançados os nomes das cristãs que de-

sejarem pertencer à Congregação Mariana, canonicamente ereta na Igreja das Carmelitas da cidade de Aveiro – e 
que tenham apresentado para a sua admissão a declaração do próprio pároco que afirme serem dignas desta 
graça – Peço à senhora secretária da Pia União das Filhas de Maria a fineza de numerar e rubricar este livro. 
Aveiro, 20 de Janeiro de 1929, Pe. Eduardo Lama, diretor.” Anexa três impressos para admissão da Congregação.

Cota atual: Congregação Mariana de Aveiro, assento de associadas, liv.1

PT/ADAVR/DIO/CNSAAVR15

Confraria de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro

Série (SR): 2
Documento composto (DC): 1
Unidade de instalação (UI): 1

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSAAVR15
Título: Confraria de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1869-00-00 / 1893-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.; 1 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Confraria de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro funcionava 

na igreja da Apresentação de Aveiro, reformulada em 1606, igreja dependente da Matriz de São Miguel de Avei-
ro e da respetiva Ordem de Avis, elevada a paroquial em 1572. Crê-se já existente em 6 de Agosto de 1667 por 
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uma certidão de verba de testamento feita por Maria Gomes de Reales e Helena da Cruz Geraldo, filhas donzelas 
de Silvestre Gomes onde vincularam os seus bens a esta Confraria e a sua irmã Isabel Mendes de Reales, casada 
com o licenciado António Leitão de Aveiro. Tinha obrigação de ter o altar alumiado e celebrar missa solene e 
sermão com exposição do Santíssimo Sacramento no dia de Nossa Senhora das Candeias a 2 de Fevereiro.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, 
encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto de entrega 
entre a Paróquia da Vera Cruz de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se 
depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano 
de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e 
difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de 
Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba os estatutos, atas, inventários, receitas e despesas e relações de foros da Confraria.
Sistema de organização: Organização em séries documentais correspondendo à tipologia formal dos atos, ordena-

das cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, in-

ventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Unidades de descrição relacionadas: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro (DIO/PAVR15), série de 

Legados Pios e Indulgências (DIO/PAVR15/004) sobre as capelas da Confraria de Nossa Senhora da Apresentação 
de Aveiro de 1667-08-06 a 1727-04-20.

Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 
2009, p.189.

Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 
Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSAAVR15/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1872-02-02 / 1872-11-07
Dimensão e suporte: 1 doc.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSAAVR15/001/00001
Título: Projeto de estatutos para a Confraria de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1872-02-02 / 1872-11-07
Dimensão e suporte: 1 doc.; 9 fol. ms.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, estatutos, doc.1
Características físicas e requisitos técnicos: Documento em 9 folhas de papel azul, com selo de 60 reis.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSAAVR15/002
Título: Atas, receita e despesa, relação de foros e inventário
Datas de produção: 1869-12-08 / 1893-02-24
Dimensão e suporte: 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSAAVR15/002/0001
Título: Atas, receita e despesa, relação de foros e inventário da Confraria de Nossa Senhora da Apresentação de 

Aveiro
Datas de produção: 1869-12-08 / 1893-02-24
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço com informação de atas e orçamentos de receita e despesa de 1869 a 1877, recibos de 

despesa de 1870 a 1877, ofícios recebidos de 1875 a 1893, relação de foros e inventário de objetos de 1872, pa-
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gamentos a foreiros e relações da festividade e apresentação de mordomias de 1884 a 1881. A relação de foros 
informa de: uma terra no Campo de Angeja que paga José Bernardino; um assento de casas nas Arribas de Ílhavo 
que paga Augusto de Oliveira Pinto; uma terra na Chousa Velha de Ílhavo que paga Manuel da Rocha Samagaio. 
O inventário de objetos informa de: uma coroa de prata de Nossa Senhora com 260g; um resplendor de prata 
do menino Jesus com 25g; um laço do pescoço e brincos com pedras de ouro com 23g; dois pares de brincos 
em ouro com 12g; um cordão de ouro com 16g; diversos ramos, toalhas, capas para irmãos e panos de andor.

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, atas, mç.1

PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17

Confraria de Nossa Senhora da Graça de Aveiro

Série (SR): 8
Unidade de instalação (UI): 5
Documento composto (DC): 29

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17
Título: Confraria de Nossa Senhora da Graça de Aveiro
Datas de produção: 1506-03-01 / 1856-00-00
Dimensão e suporte: 3 liv.; 2 mç.; 29 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Confraria de Nossa Senhora da Graça de Aveiro funcionava na de-

molida igreja da São Miguel de Aveiro. Crê-se já existente em 1 de março de 1506 por um breve concedido pelo 
papa Júlio II. A sua principal festa era efetuada em dia de Nossa Senhora da Graça, 8 de Setembro, com missa 
solene, exposição, sermão de manhã e de tarda, terço cantado, distribuição de rosários e procissão que percorria 
as principais ruas da freguesia. Também mandava celebrar novena em honra do Menino Jesus e devoção da 
calenda na madrugada da véspera de Natal. Cuidava da primeira capela no corpo da igreja de São Miguel do 
lado da epístola, passando a imagem em 1812 para altar colateral do mesmo lado. Em 18 de Outubro de 1835 
por demolição da igreja de São Miguel de Aveiro a Confraria e respetiva imagem transitaram para a igreja do 
extinto Convento de São Domingos de Aveiro, destinado a ser a igreja paroquial da recém-criada freguesia de 
Nossa Senhora da Glória de Aveiro, onde a Confraria continuou a funcionar.

 A mesa era composta por juiz, escrivão e tesoureiro ou mordomo e mais deputados. Teve estatutos aprovados 
em assembleia geral de 18 de fevereiro de 1787. Recebeu importantes e avultados legados, sendo documental-
mente a referência mais antiga registada em 1506.

 Na documentação registam-se diversos inventários de bens móveis, o mais antigo de 1608 dando notícia de 
quatro maças de pau prateadas que os ecónomos levavam nas procissões e seis grandes castiçais de prata e 
dois piveteiros, sendo de referir que em 1811 além dos ornamentos do altar da igreja tinha para ornamento da 
imagem uma cruz de ouro com esmeraldas e um rosário de madre pérola e ouro.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria de Nossa Senhora da Graça de Aveiro encontra-se 
incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de entrega entre a Paróquia da 
Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito no Arquivo Distrital 
de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para tratamento da docu-
mentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba, sobretudo, documentos que refletem a gestão patrimonial da Confraria, nomeada-
mente dos bens de raiz e património imóvel que lhe pertenciam, sua localização, foros pagos e foreiros. Engloba 
também 1 breve de altar.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
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 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 
inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.

Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro: origens, brasão e antigas freguesias, Paisagem Editora, 
1984, p.81

Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 2009, 
p.71-78

Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 
Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/001
Título: Tombos
Datas de produção: 1583-07-05 / 1797-06-10
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 doc.; papel e pergaminho
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das propriedades e respectivos foros pagos à Confraria

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/001/0001
Título: Tombo de propriedades da Confraria de Nossa Senhora da Graça
Datas de produção: 1583-07-05 / 1583-07-05
Dimensão e suporte: 17 fol. ; papel
Âmbito e conteúdo: Tabuada dos foros que se pagam a esta Confraria em cada um ano por dia de São Miguel de 

Setembro pelas propriedades que neste livro ficam lançadas neste tombo. Tombo organizado pelo licenciado 
Gonçalo Esteves, juiz de fora, autorizado pelo licenciado José Homem de Vasconcelos, provedor das comarcas de 
Coimbra e fidalgo da casa real.

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Tombos, nº 1
Características físicas e requisitos técnicos: Folha de pergaminho com rasgões e perfurações; vincos de dobragem.
Notas: Encadernação em pergaminho é o Breve de 1506. Nota ao elemento de informação Título: o livro tem aposto 

na capa “N.º 16 Tombo da Confraria da Senhora da Graça”.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/001/0002
Título: Tombo de propriedades da Confraria de Nossa Senhora da Graça
Datas de produção: 1797-06-10 / 1797-06-10
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Tombo de propriedades da Confraria de Nossa Senhora da Graça, Inventário de bens móveis, 

Tabuada dos foros que se pagam a esta Confraria, Tabuadas das missas a que a Confraria é obrigada.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Tombos, nº 2
Características físicas e requisitos técnicos: Péssimo estado de conservação. Encadernação desmanchada; planos 

da encadernação revestidos a couro, muito gastos; vestígios dos atilhos em tecido azul; folhas de guarda em 
papel fantasia a desfazer; papel com fungos e a desfazer; corte das folhas a vermelho.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/002
Título: Breves
Datas de produção: 1759-09-24 / 1760-07-16
Dimensão e suporte: 1 doc.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/002/000001
Título: Breve de privilégio do Altar de Nossa Senhora da Graça de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1759-09-24 / 1760-07-16
Dimensão e suporte: 5 fol. ; papel
Âmbito e conteúdo: Breve de privilégio do Altar de Nossa Senhora da Graça de São Miguel de Aveiro.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Breves, nº 1
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem. Manuscrito e 1 folha impressa.
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l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003
Título: Escrituras
Datas de produção: 1539-10-04 / 1822-10-29
Dimensão e suporte: 13 doc.; papel
Características físicas e requisitos técnicos: Documentação globalmente em mau estado de conservação.
Unidades de descrição relacionadas: A série Inventários contem livro com o “Índice das escrituras e bens da Con-

fraria de Nossa Senhora da Graça, sita na igreja colegiada de S. Miguel de Aveiro”.
Âmbito e conteúdo: Inclui escrituras de desistência, aforamento, compra, emprazamento relativas a bens sitos na 

cidade de Aveiro, Vilar e Ílhavo.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003/00001
Título: Escritura de aforamento feita a António Fernandes de umas casas na rua direita da vila de Aveiro
Datas de produção: 1539-10-04 / 1539-10-04
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Escrituras, nº 1
Características físicas e requisitos técnicos: Péssimo estado de conservação; folhas coladas prejudicando a leitura 

do documento.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003/00002
Título: Escritura de aforamento que fez João de Melo à Confraria de Nossa Senhora da Graça de uma vinha em Vilar 

por 250 réis em cada ano
Datas de produção: 1571-07-05 / 1841-00-00
Dimensão e suporte: 5 fol. ; papel
Âmbito e conteúdo: Escritura de aforamento que fez à Confraria de Nossa Senhora da Graça João de Melo de uma 

vinha em Vilar por 250 réis em cada ano. Em 1829 paga o foro José Simões Borralho de Vilar. Em 1841 paga 
o foro Joana Borralho, sobrinha do anterior. Crê-se ser a vinha do Navalhão deixada em testamento de Joana 
Rodrigues, mulher de Rodrigo Anes com obrigação de duas missas por sua alma.

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Escrituras, nº 2
Características físicas e requisitos técnicos: Péssimo estado de conservação; folhas coladas prejudicando a leitura 

do documento.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003/00003
Título: Escritura de compra que fez a Confraria de Nossa Senhora da Graça a Pedro André e sua mulher Francisca 

João, de Ílhavo, de uma vessada no Vale de Ílhavo de Baixo chamada a Azenha da Senhora da Graça, de que foi 
feito emprazamento em fateusim por 10 alqueires de milho

Datas de produção: 1634-12-18 / 1634-12-18
Dimensão e suporte: 5 fol. ; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Escrituras, nº 3
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003/00004
Título: Escritura de desistência que fez Manuel André, o Gadelha, das azenhas da Confraria no Vale de Ílhavo, que 

foram emprazadas de novo a seu filho Pedro André
Datas de produção: 1635-08-22 / 1635-08-22
Dimensão e suporte: 4 fol. ; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Escrituras, nº 4
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003/00005
Título: Escritura de emprazamento em fateusim que se fez a Pedro André, o Gadelha, e sua mulher Francisca João, 

das azenhas da Confraria de Nossa Senhora da Graça no Vale de Ílhavo, pelas quais paga 80 alqueires de trigo e 
vinte de milho em cada ano, por dia de São Miguel
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Datas de produção: 1639-06-07 / 1639-06-07
Dimensão e suporte: 6 fol. ; papel
Âmbito e conteúdo: Escritura de emprazamento em fateusim que se fez a Pedro André, o Gadelha, e sua mulher 

Francisca João, das azenhas da Confraria de Nossa Senhora da Graça no Vale de Ílhavo, pelas quais paga 80 al-
queires de trigo e vinte de milho em cada ano, por dia de São Miguel. Hoje possui as propriedades deste prazo 
Simão Francisco, seu genro.

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Escrituras, nº 5
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003/00006
Título: Escritura de aforamento em fateusim perpétuo que fez a Confraria de Nossa Senhora da Graça a Francisco 

António e sua mulher de um chão sito na Quinta do Gato.
Datas de produção: 1680-00-14 / 1686-05-01
Dimensão e suporte: papel
Âmbito e conteúdo: Escritura de aforamento em fateusim perpétuo que fez a Confraria de Nossa Senhora da Graça 

a Francisco António e sua mulher um chão sito na Quinta do Gato, perto da Capela de São Brás. Hoje paga Mar-
garida Cassola de Vilar.

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Escrituras, nº 6
Características físicas e requisitos técnicos: Péssimo estado de conservação; documento truncado na parte supe-

rior esquerda prejudicando a leitura do texto; folhas com fungos; manchas de humidade; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003/00007
Título: Escritura de desistência da moleira Maria Francisca, viúva de José Nunes, das azenhas de Nossa Senhora da 

Graça enquanto se não satisfazia a dívida que devia à Confraria e arrendamento que dela se fez a João Nunes 
Penedo, o qual começou a pagar o mês de Abril de 1685

Datas de produção: 1685-04-00 / 1694-00-00
Dimensão e suporte: 4 fol. ms.; papel
Âmbito e conteúdo: Escritura de desistência da moleira Maria Francisca, viúva de José Nunes, das azenhas de Nossa 

Senhora da Graça enquanto se não satisfazia a dívida que devia à Confraria e arrendamento que dela se fez a 
João Nunes Penedo, o qual começou a pagar o mês de Abril de 1685. Está satisfeita esta dívida e a moleira de 
poço (?) da azenha em este ano de 1694.

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Escrituras, nº 7
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003/00008
Título: Escritura de aforamento feita a Catarina Francisca e Domingos Fernandes do Eixo
Datas de produção: 1698-01-25 / 1698-01-25
Dimensão e suporte: 3 fol. ms.; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Escrituras, nº 8
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003/00009
Título: Escritura de aforamento em fateusim perpétuo que fez João Arenas, viúvo, de 4 leiras de terra onde chamam 

o Sargaçal, que herdou de sua mãe, Maria Arenas, a Manuel de Seabra, sua mulher e herdeiros, no valor de 
2.000 réis em dinheiro

Datas de produção: 1714-06-13 / 1714-06-13
Dimensão e suporte: 8 fol. ms.; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Escrituras, nº 9
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem.
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l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003/00010
Título: Escritura de desistência que fizeram António Tomás da Cruz Mendes e Brites Angélica
Datas de produção: 1785-08-16 / 1785-08-16
Dimensão e suporte: 5 fol. ms.; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Escrituras, nº 10
Características físicas e requisitos técnicos: Péssimo estado de conservação; documento truncado na parte supe-

rior esquerda prejudicando a leitura do texto; folhas com fungos; manchas de humidade; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003/00011
Título: Escritura de aforamento em fateusim perpétuo que fazem o juiz, tesoureiro e mais mordomos da Confraria 

de Nossa Senhora da Graça de S. Miguel de Aveiro a António Rangel de Quadros de uma terra que a Confraria da 
Senhora da Glória possuía por detrás da capela de S. Sebastião, por 4 alqueires de trigo

Datas de produção: 1794-08-26 / 1794-08-26
Dimensão e suporte: 5 fol. ms.; papel
Âmbito e conteúdo: Escritura de aforamento em fateusim perpétuo que fazem o juiz, tesoureiro e mais mordomos 

da Confraria de Nossa Senhora da Graça de S. Miguel de Aveiro a António Rangel de Quadros de uma terra que 
a Confraria da Senhora da Glória possuía por detrás da capela de S. Sebastião, por 4 alqueires de trigo. Agora é 
de José Luís Duarte de Vilar.

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Escrituras, nº 11
Características físicas e requisitos técnicos: Péssimo estado de conservação; documento truncado na parte supe-

rior esquerda prejudicando a leitura do texto; folhas com fungos; manchas de humidade; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003/00012
Título: Escritura de pagamento da quantia de 48.000 réis por António Roberto dos Santos Lage, de Aveiro, e Joaquim 

António Baião (?), do Porto, dívida contraída por seus sogros e pais em 23 de Junho de 1787 e que deviam à 
Confraria de Nossa Senhora da Graça.

Datas de produção: 1822-10-29 / 1822-10-29
Dimensão e suporte: 3 fol. ms.; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Escrituras, nº 12
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/003/00013
Título: Cópia da escritura de aforamento que se fez a António Fernandes, em três vidas, sendo ele a primeira vida, 

sua mulher a segunda, e um filho ou filha a terceira vida, de umas casas que estão na rua Direita por 1.200 réis
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00
Dimensão e suporte: 4 fol. ms.; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Escrituras, nº 13
Características físicas e requisitos técnicos: Folhas com fungos; manchas de humidade.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/004
Título: Testamentos
Datas de produção: 1553-07-20 / 1724-12-16
Dimensão e suporte: 4 doc.; papel
Âmbito e conteúdo: Inclui treslados de testamentos e bens legados à Confraria.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/004/0001
Título: Treslado da verba do testamento de Isabel André
Datas de produção: 1553-07-20 / 1553-07-20
Dimensão e suporte: 5 fol. ms.; papel
Âmbito e conteúdo: Treslado da verba do testamento de Isabel André pela qual deixou a esta Confraria uma horta 

que está ao passadouro com obrigação de duas missas rezadas.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Testamentos, nº 1



Diocese de Aveiro36

Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/004/00002
Título: Treslado da verba do testamento de Maria Carneiro pela qual deixou à Confraria de Nossa Senhora da Graça 

umas casas sitas no Albói, com obrigação de quatro missas rezadas
Datas de produção: 1630-02-21 / 1630-09-04
Dimensão e suporte: 6 fol. ms.; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Testamentos, nº 2
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem; folhas rasgadas.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/004/0003
Título: Testamento de Antónia Lopes Teresa no qual deixou 12 alqueires de trigo de renda cada ano em Alqueidão 

com obrigação de duas missas cantadas cada ano
Datas de produção: 1663-07-12 / 1663-07-12
Dimensão e suporte: 5 fol. ms.; papel
Âmbito e conteúdo: Testamento de Antónia Lopes Teresa no qual deixou 12 alqueires de trigo de renda cada ano 

em Alqueidão com obrigação de duas missas cantadas cada ano e Notificação de André Gonçalves Julião para 
pagar os 12 alqueires de trigo à Confraria.

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Testamentos, nº 3
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/004/0004
Título: Certidão da Verba do Testamento com que faleceu Engrácia Jorge Preta
Datas de produção: 1693-08-19 / 1724-12-16
Dimensão e suporte: 7 fol. ms.; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Testamentos, nº 4
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humidade 

prejudicando a leitura do texto; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/005
Título: Inventários
Datas de produção: 1608-00-00 / 1826-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 doc.; papel
Âmbito e conteúdo: Inclui o inventário de bens móveis e foros pertencentes à Confraria.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/005/00001
Título: Inventário de bens móveis e foros pertencentes à Confraria de Nossa Senhora da Graça
Datas de produção: 1608-00-00 / 1608-00-00
Dimensão e suporte: 4 fol. ms.; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Inventários, doc. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/005/0001
Título: Índice das escrituras e bens da Confraria de Nossa Senhora da Graça, sita na igreja Colegiada de S. Miguel 

de Aveiro
Datas de produção: 1746-12-27 / 1826-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (212 x 160 x 20 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o Índice das escrituras, Inventário de bens e a Lembrança da fazenda e foros pertencen-

tes à Confraria de Nossa Senhora da Graça, sita na igreja colegiada de São Miguel de Aveiro.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Inventários, liv. 1
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Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-
de; vincos de dobragem.

Notas: Nota ao elemento de informação Título: o livro tem aposto na capa “N.º 3 Livro de títulos de bens pertencen-
tes à Confraria da Senhora da Graça”.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/006
Título: Sentenças
Datas de produção: 1650-08-20 / 1830-05-17
Dimensão e suporte: 8 doc.; papel
Âmbito e conteúdo: Inclui sentenças cíveis, de penhora, execução, arrematação e demarcação relativas a bens da 

Confraria sitos na cidade de Aveiro e Ílhavo
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/006/00001
Título: Carta de sentença de penhora das casas … tem junto ao Carmo desta cidade cujas possui agora Maria da 

Trindade filha que ficou de João Ferreira Vidal desta cidade que paga e foro anula 1.500 réis
Datas de produção: 1650-08-20 / 1768-10-31
Dimensão e suporte: 39 fol. ; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Sentenças, nº 1
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humidade 

prejudicando a leitura do texto; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/006/00002
Título: Carta de adjudicação cível das benfeitorias da Quinta do Macedo feita à Confraria de Nossa Senhora da Graça 

da igreja de S. Miguel desta cidade por … Francisca, viúva, da Quinta do Gato.
Datas de produção: 1762-10-30 / 1762-10-30
Dimensão e suporte: 17 fol. ; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Sentenças, nº 2
Características físicas e requisitos técnicos: Péssimo estado de conservação; documento truncado na parte supe-

rior esquerda prejudicando a leitura do texto; folhas com fungos; manchas de humidade; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/006/00003
Título: Sentença cível de penhora do tesoureiro da Confraria de Nossa Senhora da Graça da igreja de S. Miguel de 

Aveiro contra a viúva e filhos que ficaram de Luís Pinheiro Caleiro, desta cidade
Datas de produção: 1783-09-11 / 1783-09-11
Dimensão e suporte: 7 fol. ; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Sentenças, nº 3

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/006/00004
Título: Sentença cível para execução da penhora de bens que os oficiais da Confraria de Nossa Senhora da Graça 

fizeram contra o réu Francisco António … do lugar da Quinta do Gato
Datas de produção: 1798-05-01 / 1798-05-01
Dimensão e suporte: 7 fol. ; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Sentenças, nº 4
Características físicas e requisitos técnicos: Péssimo estado de conservação; documento truncado na parte supe-

rior esquerda prejudicando a leitura do texto; folhas com fungos; manchas de humidade; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/006/00005
Título: Sentença cível sendo executantes o juiz e mais oficiais da Confraria de Nossa Senhora da Graça da freguesia 

de São Miguel e executados os herdeiros de Manuel dos Santos Carrancho
Datas de produção: 1802-01-28 / 1802-01-28
Dimensão e suporte: 23 fol. ; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Sentenças, nº 5
Características físicas e requisitos técnicos: Péssimo estado de conservação; manchas de humidade que prejudi-

cam a leitura do texto; fungos; vestígios da ação de xilófago; vincos de dobragem.
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l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/006/00006
Título: Papéis relativos à execução contra João António Lucena
Datas de produção: 1818-02-13 / 1818-02-13
Dimensão e suporte: 10 fol. ; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Sentenças, nº 6
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/006/00007
Título: Carta cível de arrematação por aforamento em fateusim de três vidas de uma azenha denominada a Senhora 

da Graça com suas pertenças e uma vessada no sítio do Vale de Ílhavo debaixo parte à Confraria de Nossa Se-
nhora da Graça ereta na igreja de São Miguel de Aveiro

Datas de produção: 1829-09-18 / 1829-12-12
Dimensão e suporte: 18 fol. ; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Sentenças, nº 7
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem; folhas rasgadas.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/006/00008
Título: Sentença cível de demarcação da azenha de Vale de Ílhavo passada entre Augusto Ferreira Pinto Bastos, da 

Vista Alegre, e o reverendo padre José da Cunha Nunes, tesoureiro da Confraria de Nossa Senhora da Graça, e José 
Duarte Mourão, como procurador das religiosas do convento da Madre de Deus de Aveiro, termo da vila de Ílhavo

Datas de produção: 1830-05-17 / 1830-05-17
Dimensão e suporte: 6 fol. ; papel
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Sentenças, nº 8
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; folhas com fungos; manchas de humida-

de; vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/007
Título: Contas de Receita e despesa
Datas de produção: 1713-03-22 / 1856-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.; 2 doc.; papel
Âmbito e conteúdo: Inclui as contas da receita e despesa da Confraria.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/007/0001
Título: Contas da receita e despesa
Datas de produção: 1769-00-00 / 1856-00-00
Dimensão e suporte: liv. (310 x 230 x 60 mm); papel
Âmbito e conteúdo: Inclui as contas de receita e despesa da Confraria de Nossa Senhora da Graça.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Receitas e despesas, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Planos da encadernação revestidos a couro muito gastos; motivos 

vegetalistas dourados na lombada; folhas de guarda descoladas dos planos da encadernação; fungos; manchas 
de manuseamento.

Notas: Nota ao elemento de informação Título: o livro tem aposto na capa “N.º 12 Receita e despesa da Confraria 
da Senhora da Graça 1769”.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/007/00001
Título: Feitura da coroa de prata da Senhora da Graça
Datas de produção: 1713-03-22 / 1745-03-09
Dimensão e suporte: 1 doc. 4 fol. ms.; papel
Âmbito e conteúdo: Incluí a certidão do ourives do peso e do valor pago pela feitura da coroa de prata de Nossa 

Senhora da Graça e uma carta assinada por Tomé Ferreira sobre o transporte seguro da coroa e a certidão anexa 
do ourives.
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Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Receitas e despesas, doc. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Folhas rasgadas; vincos de dobragem; fungos.
Notas: Estes documentos encontravam-se dentro do livro de Contas de receita de despesa.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/007/00002
Título: Venda de um cortinado
Datas de produção: 1745-12-27 / 1745-12-27
Dimensão e suporte: 1 doc. 2 fol. ms.; papel
Âmbito e conteúdo: Venda de um cortinado de Nossa Senhora da Graça.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Receitas e despesas, doc. 2
Características físicas e requisitos técnicos: Folhas rasgadas e com bastantes vincos de dobragem.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/008
Título: Obrigações de missas
Datas de produção: 1745-11-07 / 1785-04-24
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Inclui a Conta das propriedades que são obrigadas aos legados das missas da Confraria de 

Nossa Senhora da Graça de S. Miguel de Aveiro, e o registo das Obrigações de missas rezadas e cantadas
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSGAVR17/008/0001
Título: Obrigações de missas
Datas de produção: 1745-11-07 / 1785-04-24
Dimensão e suporte: 1 mç. (7 doc.); papel
Âmbito e conteúdo: Inclui a Conta das propriedades que são obrigadas aos legados das missas da Confraria de 

Nossa Senhora da Graça de S. Miguel de Aveiro e as Obrigações de missas rezadas e cantadas.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Graça, Obrigações de missa, mç. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; margem lateral esquerda bastante danifi-

cada pela humidade com o papel a desfazer; vincos de dobragem; manchas de sujidade; fungos.

PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12

Confraria de Nossa Senhora da Luz da Vera Cruz de Aveiro

Série (SR): 4
Unidade de instalação (UI): 18

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12
Título: Confraria de Nossa Senhora da Luz da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1599-02-05 / 1878-00-00
Dimensão e suporte: 4 liv.; 1 mç; 19 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Confraria de Nossa Senhora da Luz da Vera Cruz de Aveiro funciona-

va na igreja da Vera Cruz de Aveiro, reformulada em 1562, igreja dependente da Matriz de São Miguel de Aveiro 
e da respetiva Ordem de Avis, elevada a paroquial em 1572 e demolida em 1940.

 Crê-se já existente em 25 de Maio de 1593 por um registo de batismo de um filho de João Rodrigues, alfaiate, 
morador na Rua do Hospital de Vila Nova de Aveiro, que informa ser este o primeiro mordomo desta Confraria.

 Tinha obrigação de ter o altar alumiado com banqueta em todos os dias ou nos sábados e dias santos, missa 
de esmola aos sábados, missa cantada no dia dos Prazeres de Nossa Senhora (segunda-feira de pascoela), no 
dia da sua Assumpção (15 de Agosto), no dia da sua Natividade (8 de Setembro), aniversário pelas almas dos 
irmãos falecidos no sábado imediato ao domingo do ofício pelas almas, quatro ternos de missas pelo Natal e 
no dia 2 de Fevereiro, missa cantada e procissão em volta do cruzeiro, com oferta de uma vela de cera a cada 
irmão assistente. Em 1835 por desleixo e falta de meios existia apenas nominalmente sendo extinta em 11 de 
Fevereiro de 1855 e os seus bens incorporados na Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro.
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 Cuidava de capela no corpo da igreja do lado do evangelho dedicada a Santa Cruz, concluída em 1583, com retá-
bulo inferior em calcário, com painéis inferiores em relevo, representando a Anunciação, à direita o arcanjo São 
Gabriel segurando lírio na mão esquerda e apontando ao céu com a direita e à esquerda a Virgem de joelhos e 
superior em madeira entalhada com camarim figurando a Virgem dita da Luz.

 A mesa era composta por juiz, escrivão e tesoureiro ou mordomo e mais deputados e celebrava a sua festividade 
no primeiro domingo de maio, dia da Maternidade de Nossa Senhora com exposição solene, missa cantada e 
sermão de manhã e de tarde.

 Recebeu importantes e avultados legados, sendo documentalmente a referência mais antiga registada em 
1643.

 Na documentação registam-se diversos indivíduos: José Lucas de Sousa da Silveira, juiz da irmandade, Francisco 
da Maia da Gama, Francisco António de Resende Júnior, António Pereira da Cunha, José Marques de Azevedo, 
Josefina Pereira da Cunha, Bernardino Arede do Sobral Tavares, Manuel José Mendes Leite, Inácio Xavier Barbosa 
de Magalhães, Agostinho José Pinheiro.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, encontra-
-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto de entrega entre a 
Paróquia da Vera Cruz de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito 
no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro 
para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, 
apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 
2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Contém documentação que ilustra a gestão financeira e patrimonial da confraria, nomeada-
mente o livro de Tombo da Confraria, receitas e despesas, escrituras e inventários.

Sistema de organização: Organização em séries documentais correspondendo à tipologia formal dos atos, ordena-
das cronologicamente.

Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-
dido por meio deste suporte.

Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 

2009, p. 129-131.
Gomes, João Augusto Marques, Subsídios para a História de Aveiro, Aveiro, 1899, pg. 108.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001
Título: Tombo
Datas de produção: 1795-09-18 / 1798-02-04
Dimensão e suporte: 1 liv.
Unidades de descrição relacionadas: A Série Inventários, no mç. 1, inclui o treslado do tombo de propriedades da 

Confraria de 16 de dezembro de 1797.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001
Título: Registo Geral da Confraria de Nossa Senhora da Luz da Igreja da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1795-09-18 / 1798-02-04
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Inclui a provisão da Rainha D. Maria para se proceder ao treslado da documentação referente 

a escrituras de testamento e aforamento de propriedades dos séculos XVII e XVIII da Confraria em forma pública 
de tombo. Inclui também treslados sobre escrituras de propriedade da Confraria com averbamento de possui-
dores.

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo, liv.1
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000001
Título: Escritura de doação de Isabel Dias de uma terra ao Rego de água
Datas de produção: 1599-02-05 / 1599-02-05
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 19
Cota original: nº 1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000002
Título: Certidão de Verba de Testamento de Luísa Manuel, mulher de Marcos André
Datas de produção: 1602-01-22 / 1602-01-22
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 19
Cota original: nº 2

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000003
Título: Escritura de doação de Maria Fernandes, viúva de Fernão da Cruz de casas na Rua de São Paulo de Aveiro
Datas de produção: 1602-01-22 / 1602-01-22
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 22
Cota original: nº 3

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000004
Título: Escritura de foro das casas de Manuel de Oliveira esteireiro na Rua Larga
Datas de produção: 1633-05-20 / 1633-05-20
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 26
Cota original: nº 4
Existência e localização de originais: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0003

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000005
Título: Escritura de foro das casas de Maria Fernandes, viúva de Fernão da Cruz da Rua de São Paulo
Datas de produção: 1602-01-03 / 1602-01-03
Âmbito e conteúdo: Averbado na escritura: “Vieram estas casas à Confraria pelo título nº 3, e são as que agora 

possui Manuel de Pinho; Ano de 1846; são agora possuídas estas casas por Ana de Jesus, viúva do dito Manuel 
de Pinho.”

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 34v.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000006
Título: Escritura de foro a Francisco Fernandes o Ledo de São Gonçalo de Aveiro
Datas de produção: 1605-01-04 / 1605-01-04
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 42
Cota original: nº 6

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000007
Título: Escritura de prazo a André Fernandes Bolorento de uma terra no Rego d’ água limite do lugar de Sá em Aveiro
Datas de produção: 1620-02-04 / 1620-02-04
Âmbito e conteúdo: Averbado na escritura: “Veio esta terra à Confraria pelo título nº 2 e é a que agora possuí Ma-

nuel Pinto de Figueiredo da Vila de Sinde. Ano de 1846; esta propriedade é agora possuída por Bento Augusto de 
Morais Sarmento desta cidade de Aveiro. Ano de 1850; é possuída hoje por D. Ana de Azevedo, viúva de Joaquim 
António de Almeida desta cidade.”

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 49
Cota original: nº 7

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000008
Título: Escritura de prazo a Antónia Gaspar de Arnelas de uma terra no Rego d’água, limite do lugar de Sá em Aveiro
Datas de produção: 1620-02-04 / 1620-02-04
Âmbito e conteúdo: Averbado na escritura: “Veio esta terra à Confraria pelo título nº 1 e é a que agora possuí 
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António Francisco de Sá. Ano de 1846; esta propriedade é agora possuída por João António Dias da extinta Vila 
de Esgueira.”

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 56v.
Cota original: nº 8

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000009
Título: Certidão de Verba de Testamento de Isabel Dias, viúva de Gonçalo João, o alho de alcunha
Datas de produção: 1621-12-16 / 1621-12-16
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 63v
Cota original: nº 9

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000010
Título: Escritura de foro a Diogo Dias de duas leiras de terra na Agra de Sá, termo da Vila de Ílhavo
Datas de produção: 1622-01-18 / 1622-01-18
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 70
Cota original: nº 10

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000011
Título: Certidão de Verba de Testamento de Isabel André, a Larguinha de alcunha
Datas de produção: 1626-03-18 / 1626-03-18
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 80v
Cota original: nº 11

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000012
Título: Certidão de Verba de Testamento do padre Miguel Brás
Datas de produção: 1634-09-04 / 1634-09-04
Âmbito e conteúdo: Averbado na certidão: “por este título vieram à Confraria as casas que possui Inácio Xavier de 

Magalhães; Ano de 1846 – pertence agora esta propriedade a Ana Angélica Pinheiro, solteira, e sua irmã Josefa 
Rita de Jesus da Silva, mulher de Custódio José Duarte e Silva.”

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 91v
Cota original: nº 12

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000013
Título: Certidão de Verba de Testamento de Maria Tomás deixando à Confraria casas no Albói
Datas de produção: 1625-03-13 / 1625-03-13
Âmbito e conteúdo: Averbado na certidão: “por este título vieram à Confraria as casas no sítio do Albói que possui 

Francisco Pereira; Ano de 1846; são agora possuídas estas casas por Joaquim Pereira Barqueiro, desta cidade.”
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 102v
Cota original: nº 13

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001/000014
Título: Certidão de Verba de Testamento do padre João Antão uma terra por detrás do Convento das Carmelitas 

descalças de Aveiro
Datas de produção: 1661-06-12 / 1661-06-12
Âmbito e conteúdo: Averbado na certidão: “por este título veio à Confraria a terra que possui a viúva de António 

Rodrigues da Paula; Ano de 1846, esta terra é agora possuído por Agostinho Migueis Picado desta cidade.”
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, tombo fol. 112
Cota original: nº 14

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/002
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1793-00-00 / 1855-00-00
Dimensão e suporte: 2 liv.
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/002/0001
Título: Receita e despesa da Confraria de Nossa Senhora da Luz da Igreja da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1793-00-00 / 1828-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (146 fol. ms.; 302x222 mm)
Âmbito e conteúdo: Contém inventário de bens e escrituras de aforamento da irmandade de 1793. Inicia receita 

despesa no ano de 1797 e termina no ano de 1828.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz, receita despesa, liv.1
Cota antiga: n 48 /157
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/002/0002
Título: Receita e despesa da Confraria de Nossa Senhora da Luz da Igreja da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1848-01-01 / 1855-02-24
Dimensão e suporte: 1 liv. (10 fol. ms.; 300 x 216 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lavrarem provisoriamente até que apa-

reça o livro que deve apresentar Manuel de Almada as contas do rendimento e despesa da Confraria da senhora 
da Luz ereta na Igreja da Vera Cruz desta cidade o qual vai por mim numerado e rubricado com a minha rubrica 
de que uso que diz – S. Tiago – e no fim leva o seu encerramento. Administrador do Concelho de Aveiro, 31 de 
janeiro de 1851. O administrador do Concelho, José Joaquim da Silva S. Tiago”

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz, receita despesa, liv.2
Cota antiga: n 5 /159
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003
Título: Escrituras
Datas de produção: 1619-04-10 / 1884-08-15
Dimensão e suporte: 13 doc. ms.
Âmbito e conteúdo: Escrituras de aforamento, de libelo de dívida, de ação de penhora e de inventário orfanológico 

relativo a propriedades de gestão da Confraria.
Unidades de descrição relacionadas: A série Inventários inclui escrituras de aforamento e cobrança (1805-1878) 

no liv. 1.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0001
Título: Escritura de aforamento a Joaquim Pereira Barqueiro desta cidade de Aveiro impostos nas casas da rua das 

Barcas de Aveiro ao Albói legadas no testamento de Maria Tomás, viúva
Datas de produção: 1619-04-10 / 1776-02-04
Dimensão e suporte: 1 doc. (305 x 210 mm); 13 fol. ms.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.1
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado; requer especial cuidado no seu manu-

seio.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0002
Título: Escritura de aforamento a Júlio Máximo Rangel de Quadros, morador na sua casa de Famalicão, como herdei-

ro de seu pai, António Máximo Rangel de Quadros, imposto de parte do chão do Cabouço, junto ao Carril de São 
Gregório ao pé da Fonte da Pêga o qual em outro tempo era chamado o chão das Cabanas

Datas de produção: 1630-12-13 / 1834-01-21
Dimensão e suporte: 1 mç.; 20 fol. ms.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.2
Cota antiga: n19; nº 26
Existência e localização de cópias: Está lançado no tombo da Confraria a fol. 205.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0003
Título: Escritura de aforamento a Josefa Maria de Nossa Senhora do Carmo imposto em umas casas sobradas sitas 
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ao fundo da rua Larga de Aveiro que confinam pelo sul com a viela que vai para o Côjo e cujas casas foram de 
Manuel Lourenço Maria e mulher

Datas de produção: 1633-05-20 / 1884-08-15
Dimensão e suporte: 1 doc. ms. 20 fol.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.3
Existência e localização de cópias: Está lançada no tombo da confraria a fol. 26.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0004
Título: Escritura de aforamento imposto em umas terras no sítio de Vilar, limite desta cidade, que em outro tempo 

se chamavam de Sedanho e hoje se chama as Quintas de Vilar, que são obrigados a pagar vários inquilinos
Datas de produção: 1648-09-02 / 1791-03-09
Dimensão e suporte: 1 doc. ms. 21 fol. (304 x 212 mm)
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.4
Cota antiga: H 35, 36 e 37; nº 27
Existência e localização de originais: Livro de notas de Miguel Joaquim Pereira da Silva, de 9 de Março de 1791, a 

fol. 112.
Existência e localização de cópias: Estes títulos estão lançados no tombo da Confraria a fol. 215 e 227.
Unidades de descrição relacionadas: Inventário da Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro (nº 35, 36, 37)
Notas: No verso da escritura de 1650, anexa curiosa receita de xarope: “Pera lavatórios: para sete dias cozerão sili-

donia margassa figidosa barbas quo em água e tomarão estes lavatórios pelas sete horas; Para xaropes: cozerão 
água, passas descaroçadas de alcaçuz e juntarão ameixas descaroçadas, maçãs da nafega vinte, meio arrátel de 
açúcar branco, arroba de amoras vinte, metade de um frango (hido tudo numa panela nova que quartilhos em 
água) beberá pela manhã e à noite de cada vez meio quartilho e por cima lhe botará uns pós de canela sempre 
morno em nove dias. – para untar o peito e estômago frigirão uma rã em azeite e sebo de rins de carneiro e 
umas viandes de caroços de pêssegos, água cosida com raiz de aipo e podem lhe botar açúcar.”

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0005
Título: Escritura de aforamento a Agostinho Migueis Picado ou seus herdeiros desta cidade de Aveiro impostos em 

duas leiras de terra conjuntas sitas na Folca do lugar de Sá
Datas de produção: 1662-00-00 / 1662-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc. (310 x 210 mm);11 fol. ms.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.5

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0006
Título: Escritura de aforamento a Domingos Fernandes Saramago da Vila de Aradas de um chão que chamam de 

Groeiras da Irmandade de Nossa Senhora da Luz, sita na Igreja da Vera Cruz da Vila de Aveiro
Datas de produção: 1665-09-15 / 1665-09-26
Dimensão e suporte: 1 doc. (305 x 210 mm); 9 fol. ms.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.6
Cota original: n 26, 27
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado; requer especial cuidado no seu manu-

seio.
Existência e localização de cópias: Está lançado no tombo da Confraria a fol. 173.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0007
Título: Escritura de aforamento a Joaquim Marques Saraiva de Figueiredo de Aveiro imposto em um chão ao pé da 

Forca, junto ao caminho que vai para Eixo e para Esgueira, que foi de António José do lugar de Arnelas
Datas de produção: 1768-00-00 / 1790-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc. ms. 9 fol. (306 x 214 mm)
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.7

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0008
Título: Escritura de aforamento ao bacharel Bernardino Arede Soveral Tavares, residente na Vila do Cartaxo impostos em 

parte do quintal pertencente às suas casas na rua do Seixal, em que habita João Dias Brandão e sua mulher Escolástica
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Datas de produção: 1791-08-29 / 1791-12-22
Dimensão e suporte: 1 doc. ms. 19 fol. (310 x 219 mm)
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.8

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0009
Título: Escritura e inventário orfanológico de todos os bens e demais que ficaram por falecimento de José Pais do 

lugar de Casal de Mato termo da Vila de Sindes em que deixa parte da quinta chamada de Sapateira à Confraria 
de Nossa Senhora da Luz, sita em Arnelas subúrbio desta cidade

Datas de produção: 1800-04-20 / 1800-04-20
Dimensão e suporte: 1 doc. ms. 33 fol. (317 x 220 mm)
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.9

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0010
Título: Escritura de aforamento a João Dias da extinta Vila de Esgueira imposto em uma leira de terra, dentro de sua 

quinta, sita ao Senhor das Barrocas, que anteriormente possuía o falecido Custódio José Gomes de Magalhães
Datas de produção: 1804-01-30 / 1884-08-15
Dimensão e suporte: 1 doc. ms. 5 fol. (306 x 210 mm)
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.10
Cota antiga: 6, 23, 30
Existência e localização de originais: Livro de notas do tabelião João Pedro da Cunha a 13 de Dezembro de 1754.
Existência e localização de cópias: Está lançado um título de aforamento desta leira no tombo da confraria a fol. 56.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0011
Título: Escritura de aforamento a José Ferreira Lucena e irmão imposto numas casas da rua de Vila Nova de Aveiro
Datas de produção: 1791-08-29 / 1836-05-30
Dimensão e suporte: 1 doc. ms. 5 fol. (306 x 210 mm)
Âmbito e conteúdo: Informa da sentença de ação cominatória do juiz e oficiais da Confraria de Nossa Senhora da Luz 

contra o réu Manuel Ferreira da Silva de Aveiro sobre a dívida do foro das casas da Rua de Vila Nova de Aveiro; 
da escritura de aforamento a João Crisóstomo Lucena e inventário orfanológico por morte deste; e Certidão de 
Rol dos foreiros do Tombo da Confraria de Nossa Senhora da Luz da Vera Cruz de Aveiro.

Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.11
Cota antiga: 16, 31

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0012
Título: Escritura de ação de penhora executiva que faz a Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro a António 

Máximo Rangel de Quadros sobre a dívida da renda da Quinta dos Santos Mártires de Aveiro
Datas de produção: 1831-10-01 / 1836-05-13
Dimensão e suporte: 1 mç. ms. 98 fol. (306 x 214 mm)
Âmbito e conteúdo: Autores: Juiz, escrivão, tesoureiro e oficiais da Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro; 

réu: António Máximo Rangel de Quadros
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.12
Características físicas e requisitos técnicos: Maço manuscrito não encadernado; folhas de papel com selo de 60 

reis.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0013
Título: Escritura libelo de dívida que faz a Confraria de Nossa Senhora da Luz a Veríssimo Martins e sua mulher Maria 

da Silva do lugar de Segadães, julgado da Vila de Vouga
Datas de produção: 1843-02-16 / 1843-03-07
Dimensão e suporte: 1 doc. ms. 14 fol. (306 x 210 mm)
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.13

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/003/0014
Título: Escritura de renovação de emprazamento, reconhecimento de foro e confissão e obrigação de dívida que 
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fazem José Ferreira Lucena e sua mulher D. Venância Rosalina de Morais de uma morada de casas na rua de Vila 
Nova de Aveiro à Confraria de Nossa Senhora da Luz

Datas de produção: 1857-09-24 / 1857-09-24
Dimensão e suporte: 1 doc. ms. 6 fol. (306 x 210 mm)
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, escrituras, doc.14

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/004
Título: Inventário
Datas de produção: 1807-00-00 / 1878-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 mç.
Notas: Para inventários de bens e objetos Vd. Série Receita despesa, liv.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/004/0002
Título: Inventário de propriedades, foreiros e devedores à Confraria de Nossa Senhora da Luz da Igreja da Vera Cruz 

de Aveiro
Datas de produção: 1846-00-00 / 1878-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (296 x 220 mm); 100 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Inicia registo no ano de 1846 e termina em 1854. Contém relação de escrituras de aforamento 

e cobrança de 1805 até 1878.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, inventário, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Maço manuscrito não encadernado; folhas de papel com selo de 60 

reis.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/004/0003
Título: Certidão do rol de foreiros da Confraria de Nossa Senhora da Luz da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1859-05-03 / 1859-05-23
Dimensão e suporte: 1 mç. (290 x 205 mm); 14 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Informa, em certidão, do treslado do tombo de propriedades da Confraria de 16 de dezembro 

de 1797.
Cota atual: Confraria de Nossa Senhora da Luz de Aveiro, inventário, mç.2
Características físicas e requisitos técnicos: Maço manuscrito não encadernado; folhas de papel com selo branco 

de 40 reis.
Existência e localização de originais: PT/ADAVR/DIO/CNSLAVR12/001/0001

PT/ADAVR/DIO/CSAAVR12

Confraria de Santo André da Vera Cruz de Aveiro

Série (SR): 2
Unidade de instalação (UI): 8

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSAAVR12
Título: Confraria de Santo André da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1634-00-00 / 1878-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 mç; 8 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Confraria de Santo André da Vera Cruz de Aveiro funcionava na 

demolida igreja da Vera Cruz de Aveiro, cuidando do altar adjacente ao arco cruzeiro do lado da epístola, dedica-
do ao Senhor Jesus do Bendito, onde a imagem figurava ao lado direito fazendo-lhe simetria a imagem de São 
Filipe em cuja base se lia “Dilexit Andream Dominus in Odorem Suavitatis”.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria de Santo André da Vera Cruz de Aveiro, 
encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto de entrega 
entre a Paróquia da Vera Cruz de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se 
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depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano 
de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e 
difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de 
Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba receitas e despesas, escrituras de aforamento, renovação e reconhecimento de afo-
ramentos de bens de raiz e propriedades sitas na cidade de Aveiro e nos lugares de Sá, Santiago e Verdemilho.

Sistema de organização: Organização em séries documentais correspondendo à tipologia formal dos atos, ordena-
das cronologicamente.

Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-
dido por meio deste suporte.

Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 

2009, p.131-132.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSAAVR12/001
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1741-00-00 / 1878-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.; 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSAAVR12/001/0001
Título: Receita e despesa da Confraria do Apostolo Santo André da Igreja da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1741-10-08 / 1770-05-28
Dimensão e suporte: 1 mç. (300 x 210 mm; 25 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Lembrança do rendimento e despesa da irmandade deste ano de 1741 

que o tesoureiro Manuel Monteiro da irmandade do Glorioso Apostolo Santo André desta Igreja da Vera Cruz da 
vila de Aveiro fez.”. Regista despesas com pagamento a padres na semana santa, aniversário da Irmandade, e 
receitas dos rendimentos de foros.

Cota atual: Confraria de Santo André da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.1
Características físicas e requisitos técnicos: Maço manuscrito não encadernado; folhas de papel com selo de 60 

reis.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSAAVR12/001/0002
Título: Receita e despesa da Confraria do Apostolo Santo André da Igreja da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1806-00-00 / 1878-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (296 x 220 mm; 100 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este serve para a receita e despesa da Confraria de Santo André ereta na 

Igreja da Vera Cruz desta cidade; vai numerado e rubricado por mim e leva encerramento. Aveiro, 30 de Março 
de 1818, José Francisco Homem.” Inclui relação de inventário de escrituras, relação de devedores e de títulos de 
aforamento a fol. 33v. e regista cobrança de foros a fol. 46 desde 1854 até 1878.

Cota atual: Confraria de Santo André da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv.1
Cota antiga: 10; 201
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSAAVR12/002
Título: Escrituras
Datas de produção: 1634-00-00 / 1876-00-00
Dimensão e suporte: 6 doc.
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Unidades de descrição relacionadas: o liv. 1 da série Receitas e despesas inclui inventário de escrituras, relação de 
devedores e títulos de aforamento.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSAAVR12/002/0001
Título: Escritura de aforamento de umas casas na rua do Vento que pagam anualmente Manuel João alfaiate e sua 

mulher Maria Martins à Confraria de Santo André de Aveiro
Datas de produção: 1634-09-04 / 1669-07-07
Dimensão e suporte: 1 mç. (11 fol. ms.)
Cota atual: Confraria de Santo André da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSAAVR12/002/0002
Título: Escritura de aforamento de uma leira de terra sita na Agra de Sá que paga Domingos Gaspar Marnoto e sua 

mulher Maria André à Confraria de Santo André de Aveiro
Datas de produção: 1654-06-10 / 1680-05-29
Dimensão e suporte: 1 mç. (9 fol. ms.)
Cota atual: Confraria de Santo André da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, mç.2
Cota antiga: 7

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSAAVR12/002/0003
Título: Escritura de renovação e reconhecimento do aforamento da terra lavradia das Roçadas, subúrbios de Aveiro, 

que paga anualmente o capitão José de Oliveira Queirós, do batalhão de caçadores nº 9 e sua mulher Josefa de 
Jesus de Carvalho Queirós, da cidade do Porto, à Confraria de Santo André de Aveiro

Datas de produção: 1857-04-11 / 1857-04-11
Nome produtor: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Dimensão e suporte: 1 mç. (4 fol. ms.)
Cota atual: Confraria de Santo André da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, mç.3
Cota antiga: 41
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscritos não encadernado; folhas de papel com selo 

de 60 reis.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSAAVR12/002/0004
Título: Escritura de renovação e reconhecimento do aforamento de uma propriedade no lugar do Outeirinho de Ver-

demilho, de onze alqueires de trigo galego que paga anualmente António Pericão e sua mulher Angélica Nunes 
e outros do lugar de Verdemilho à Confraria de Santo André de Aveiro

Datas de produção: 1857-03-08 / 1857-03-08
Nome produtor: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Dimensão e suporte: 1 mç. (5 fol. ms.)
Cota atual: Confraria de Santo André da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, mç.4
Cota antiga: 3; 16
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado; folhas de papel com selo 

de 40 reis.
Existência e localização de cópias: Descrito no inventário da Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro com o nº 16.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSAAVR12/002/0005
Título: Escritura de reconhecimento do aforamento de casas na Rua de Vila Nova de 630 reis que pagam anualmen-

te Luís Pereira do Vale e sua mulher, desta cidade de Aveiro, à Confraria de Santo André de Aveiro
Datas de produção: 1858-01-14 / 1858-01-14
Nome produtor: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Dimensão e suporte: 1 mç. (5 fol. ms.)
Cota atual: Confraria de Santo André da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, mç.5
Cota antiga: 9
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado; folhas de papel com selo 

de 40 reis.
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSAAVR12/002/0006
Título: Escritura de sentença e reconhecimento de aforamento da Quinta de São Tiago no limite da cidade de Aveiro 

que pagam a viúva e filhos de Francisco António da Vale Guimarães à Confraria de Santo André de Aveiro
Datas de produção: 1876-04-16 / 1884-08-15
Nome produtor: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Dimensão e suporte: 1 mç. (10 fol. ms.)
Cota atual: Confraria de Santo André da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, mç.6
Cota antiga: 18; 19
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado; folhas de papel azul com 

selo de 40 reis.
Existência e localização de cópias: Descrito no inventário da Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro com o nº 18 

e 19.

PT/ADAVR/DIO/CSCAVR12

Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro

Série (SR): 3
Unidade de instalação (UI): 7

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSCAVR12
Título: Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1749-00-00 / 1878-00-00
Dimensão e suporte: 3 liv., 5 docs.
História administrativa, biográfica e familiar: A Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro funcionava na 

demolida Igreja da Vera Cruz de Aveiro. Tinha como obrigações anuais quinze missas pela alma do padre João 
Antão, três por alma de Margarida André, três de Natal por alma de Domingos Martins e Antónia Rangel Ravasco, 
seis por alma de Andreza Pais, três por alma de João Simões Gravito e duas pela alma do padre Manuel Jorge. 
Após a junção das paróquias da Vera Cruz e Nassa Senhora da Apresentação em 1835, por desleixo e falta de 
meios existia apenas nominalmente sendo extinta em 11 de Fevereiro de 1855 e os seus bens incorporados na 
Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro encon-
tra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto de entrega entre a 
Paróquia da Vera Cruz de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito 
no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro 
para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, 
apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 
2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba as eleições, receitas e despesas e as escrituras de aforamento e de reconhecimento 
de aforamento de propriedades sitas em Esgueira, Sá e no lugar da Presa.

Sistema de organização: Organização em séries documentais correspondendo à tipologia formal dos atos, ordena-
das cronologicamente.

Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-
dido por meio deste suporte.

Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, in-

ventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 

2009, p.132-133.
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Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 
Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSCAVR12/001
Título: Eleições
Datas de produção: 1861-00-00 / 1870-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSCAVR12/001/0001
Título: Eleições dos devotos da Confraria de Santa Cruz da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1861-00-00 / 1871-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 x230 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui a eleição anual de nomeação de juiz, escrivão, tesoureiro, zelador, mordomo do altar e 

mordomos da Confraria.
Cota atual: Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro, eleições, liv.1
Cota antiga: 52; 161
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido verde; em branco a partir de fol. 16.
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSCAVR12/002
Título: Receitas e despesas
Datas de produção: 1847-00-00 / 1878-00-00
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSCAVR12/002/0001
Título: Receita e despesa da Confraria de Santa Cruz da Igreja da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1847-00-00 / 1878-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (304 x212 mm; 137 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “ Este livro há-de servir para nele se lavrar as contas do rendimento e 

despesa da Confraria de Santa Cruz ereta na Igreja da Vera Cruz desta cidade. Vai por mim numerado e rubricado 
e no fim leva o seu encerramento. Administrador do Concelho de Aveiro, 11 de Setembro de 1850. José Joaquim 
da Silva Santo Tirso.”. Inicia contas em 1847 e termina em 1854. Faz relação dos foros da Confraria com recebi-
mentos de 1855 a 1878.

Cota atual: Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv.1
Cota antiga: 9; 160; 124
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSCAVR12/003
Título: Escrituras
Datas de produção: 1749-00-00 / 1851-00-00
Dimensão e suporte: 5 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSCAVR12/003/0001
Título: Escritura de aforamento de uma terra sita na arrota nova na Preza, limite da vila de Esgueira a Manuel Fran-

cisco Ferreira e sua mulher Maria de Bastos, legada pelo padre João Antão à Confraria da Santa Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1749-10-21 / 1749-10-21
Dimensão e suporte: 1 mç. (306 x 208 mm; 8 fol. ms.)
Cota atual: Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.1
Cota antiga: 36
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSCAVR12/003/0002
Título: Escritura de aforamento anual que paga Domingos André Simões Cigano imposto numa praia situada nas 
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proximidades da Póvoa do Paço em Esgueira à Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro, praia também 
legada à Misericórdia de Aveiro por André Dias Cardoso

Datas de produção: 1779-03-26 / 1845-04-09
Dimensão e suporte: 1 mç. (309 x 212 mm; 27 fol. ms.)
Cota atual: Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.2
Características físicas e requisitos técnicos: Dois documentos manuscritos não encadernados.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSCAVR12/003/0003
Título: Escritura de aforamento imposto em uma Quinta sita no lugar da Preza que paga Manuel da Maia Gafanhão 

e sua mulher Antónia dos Santos do Lugar da Quinta do Picado à Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1810-11-11 / 1810-11-11
Dimensão e suporte: 1 mç. (310 x 211 mm; 5 fol. ms.)
Cota atual: Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.3
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSCAVR12/003/0004
Título: Escritura de reconhecimento de aforamento imposto numa terra na Agra de Sá que paga José Fernandes 

Paradela e sua mulher Angélica Rosa à Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1845-06-30 / 1845-06-30
Dimensão e suporte: 1 mç. (310 x 211 mm; 3 fol. ms.)
Cota atual: Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.4
Cota antiga: 33
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado; papel azul com selo de 40 

reis.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSCAVR12/003/0005
Título: Escritura de aforamento imposto numa terra lavradia no limite da Vila de Esgueira onde chamam os Andoei-

ros que paga anualmente Francisco Marques Ferreira morador em Sá à Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de 
Aveiro

Datas de produção: 1851-10-07 / 1860-01-17
Nome produtor: Junta de Paróquia da vera Cruz de Aveiro
Dimensão e suporte: 1 mç. (310 x 211 mm; 5 fol. ms.)
Cota atual: Confraria da Santa Cruz da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.5
Cota antiga: 37
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado; papel azul com selo de 40 

reis.

PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12

Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro

Série (SR): 6
Unidade de instalação (UI): 10

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12
Título: Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1830-00-00 / 1994-00-00
Dimensão e suporte: 8 liv.; 1 mç.; 1 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro 

funcionava na demolida igreja da Vera Cruz de Aveiro refundada, de uma anterior Irmandade do Senhor do 
Terço, por José dos Reis Cosme, alfaiate, promovendo em 1810 uma festividade em devoção à imagem do Jesus 
Bendito, existente no altar colateral da epístola. Após a mudança em 1835 para a igreja de Nossa Senhora da 
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Apresentação de Aveiro, foi-lhe destinado o altar de São Nicolau onde na atualidade se encontra a imagem de 
Cristo Crucificado desta invocação.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz 
de Aveiro, encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto 
de entrega entre a Paróquia da Vera Cruz de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, 
efetuou-se depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo 
Diocesano de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, 
descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 
15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Organização em séries documentais correspondendo à tipologia formal dos atos, ordena-
das cronologicamente.

Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-
dido por meio deste suporte.

Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 

2009, p.134-136.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1884-01-20 / 1944-06-15
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/001/0001
Título: Estatutos Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1884-01-20 / 1884-01-28
Dimensão e suporte: 1 liv. imp.
Âmbito e conteúdo: Estatutos impressos aprovados em reunião da Assembleia geral de 20 de Janeiro de 1884 e por 

alvará do Governador Civil de Aveiro dado em 28 de Janeiro de 1884.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro, estatutos, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro impresso; sem folha de rosto, folhas rasgadas em falta no fim.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/001/0002
Título: Estatutos Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1944-06-15 / 1944-06-15
Dimensão e suporte: 1 liv. (300x205 mm; 7 fol. ms.)
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro, estatutos, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em couro preto e azul; Bom estado de 

conservação.
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/002
Título: Atas
Datas de produção: 1932-12-18 / 1974-12-31
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/002/0001
Título: Atas das Sessões da Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1932-12-18 / 1955-12-31
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Dimensão e suporte: 1 liv. (322x210 mm; 20 fol. ms.)
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro, atas, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão; Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/002/0002
Título: Atas das Sessões da Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1956-12-16 / 1974-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (32 0x 215 mm; 26 fol. ms.)
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro, atas, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido; Bom estado de conservação.
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/003
Título: Eleições
Datas de produção: 1871-00-00 / 1975-00-00
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/003/0001
Título: Eleições dos mordomos da Irmandade do Senhor Jesus do Bendito da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1871-00-00 / 1942-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 x220 mm; 39 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro número dois – Há-de servir este livro para as eleições de todos os 

mordomos eleitos e oferecidos da Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz desta cidade de Aveiro, 
desde o ano de mil oitocentos e setenta e um. Aveiro 20 de fevereiro de 1881. O Presidente da Mesa, Pe. Jorge 
de Pinho Vinagre.”

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro, eleições, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão; Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/003/0002
Título: Eleições dos mordomos da Irmandade do Senhor Jesus do Bendito da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1943-00-00 / 1975-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 x230 mm; 100 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro número 3 – Há-de servir este livro para as eleições de todos os mor-

domos eleitos e oferecidos da Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz desta cidade, desde o ano de 
mil novecentos e quarenta e três. O Presidente da direção, Firmino Fernandes.”

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro, eleições, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em tecido cinza; Bom estado de con-

servação.
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/004
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1944-12-01 / 1993-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/004/0001
Título: Receita e despesa da conta corrente da tesouraria da Irmandade do Senhor Jesus do Bendito da Freguesia 

da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1944-12-01 / 1993-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (330 x225 mm; 50 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro número dois – Há-de servir este livro para a escrituração da conta 

corrente do cofre da tesouraria da Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz desta cidade de Aveiro, 
o qual vai por mim rubricado e numerado tendo no fim o competente termo de encerramento. Aveiro, 10 de 
Janeiro de 1945, O Presidente da Mesa, Zacarias Ventura.”

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv.1
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Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 
pele; Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/004/0002
Título: Receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1947-01-04 / 1994-01-29
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/005
Título: Inventário
Datas de produção: 1885-00-00 / 1885-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/005/0001
Título: Relação de Inventário da Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1885-00-00 / 1885-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc. (305 x 215 mm; 7 fol. ms.)
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro, inventario, doc.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/006
Título: Assento de irmãos
Datas de produção: 1883-00-00 / 1883-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJBAVR12/006/0001
Título: Registo de matrícula dos irmãos da Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1883-00-00 / 1883-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus do Bendito da Vera Cruz de Aveiro, assento de irmãos, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito grande encadernado com pastas de papelão revesti-

das a tecido verde

PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06

Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro

Série (SR): 7
Unidade de instalação (UI): 26

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06
Título: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1873-12-21 / 1950-00-00
Dimensão e suporte: 22 liv.; 1mç; 3 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro funcio-

nava na Igreja de Nossa Senhora da Glória, atual Sé de Aveiro e extinta igreja do Convento de São Domingos de 
Aveiro. Foi refundada na antiga Confraria do Senhor Jesus desta igreja em 1873 com primeiros estatutos desta 
data.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de 
Aveiro, encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de en-
trega entre a Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se 
depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano 
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de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e 
difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de 
Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba os estatutos, atas das sessões e das eleições, registos de correspondência expedida, 
receitas e despesas, contas correntes, inventários, assentos de irmãos e registos de benfeitores da Confraria do 
Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Aveiro, 

2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, in-

ventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1873-12-21 / 1926-00-00
Dimensão e suporte: 3 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/001/0001
Título: Projeto de Estatuto da Confraria do Senhor Jesus Crucificado ereta na igreja de Nossa Senhora da Glória de 

Aveiro
Datas de produção: 1873-12-21 / 1874-05-22
Dimensão e suporte: 1 doc.; 13 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Inclui o Projecto de Estatuto da Confraria do Senhor Jesus Crucificado erecta na igreja de Nossa 

Senhora da Glória de Aveiro aprovado em Assembleia-geral da Irmandade de 21 de Dezembro de 1873, reco-
nhecido pelo Administrador do Concelho, António Henriques Rodrigues da Costa em 14 de Março de 1874, e 
aprovado pelo Governador Civil de Aveiro, Manuel Mendes Leite, em 22 de Maio de 1874

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, estatutos, doc.1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/001/0002
Título: Estatutos da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1900-10-27 / 1901-04-30
Dimensão e suporte: 1 liv.; 13 fol. imp.
Âmbito e conteúdo: Inclui os Estatutos da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Freguesia de Nossa Senhora 

da Glória de Aveiro aprovados em Assembleia-geral da Irmandade de 22 de Outubro de 1900 e aprovado pelo 
Governo Civil de Aveiro em 30 de Abril de 1901.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, estatutos, liv.2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/001/0003
Título: Estatutos da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1914-06-01 / 1926-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.; 13 fol. imp.
Âmbito e conteúdo: Inclui os Estatutos da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Freguesia de Nossa Senhora da 

Glória de Aveiro aprovados em Assembleia-geral da Irmandade de 1 de Junho de 1914 e aprovado pelo Governo 
Civil de Aveiro em 13 de Junho de 1914.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, estatutos, liv.3
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/002
Título: Atas
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Datas de produção: 1875-09-20 / 1949-01-06
Dimensão e suporte: 10 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/002/0001
Título: Atas das Eleições da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1875-09-20 / 1902-12-25
Dimensão e suporte: 1 liv. (328 x 235 mm; 200 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Tem este livro quatrocentas laudas, ou duzentas folhas, incluindo a deste 

termo e a do termo de encerramento, cujo livro há-de servir para nele se lançarem as atas das eleições da 
Confraria do Senhor Jesus Crucificado. Vão as duzentas folhas numeradas e rubricadas com a minha rubrica que 
diz- Janeiro – de que uso. Aveiro 20 de Setembro de 1875. O Presidente da Mesa Diretora.”

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, atas, liv.1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/002/0002
Título: Atas das Sessões da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1876-09-02 / 1895-01-02
Dimensão e suporte: 1 liv. (325 x 223 mm; 102 fol. ms.)
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, atas, liv.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/002/0003
Título: Atas das Eleições da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1881-01-17 / 1895-01-05
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 220 mm; 50 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: ”Há-de servir este livro para nele se lançar as atas das eleições das mesas 

diretoras e das irmandades da confraria do Senhor Jesus da freguesia da Glória desta cidade. Vão as folhas 
numeradas rubricadas com a rubrica que diz – A. da Roza. Aveiro, 17 de Janeiro de 1881. O Presidente da Mesa 
Diretora, António Maria Alves da Roza”.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, atas, liv.3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido verde e pele
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/002/0004
Título: Atas das Eleições da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1881-01-09 / 1897-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 220 mm; 23 fol. ms.)
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, atas, liv.4
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito não encadernado. Mau estado de conservação (em 

putrefação)
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/002/0005
Título: Atas das Sessões da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1895-01-22 / 1900-02-04
Dimensão e suporte: 1 liv. (302 x 205 mm; 12 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: ”Serve este livro para as atas da Irmandade da Confraria do Senhor Jesus 

ereta na paroquial igreja de Nossa Senhora da freguesia da Glória desta cidade. Vão as folhas numeradas 
rubricadas com a rubrica de – Gama -. E no fim leva o competente termo de encerramento. Administração do 
Concelho de Aveiro, 22 de Janeiro de 1895. Eugénio de Albuquerque Sanches da Gama”.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, atas, liv.5
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido verde
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/002/0006
Título: Atas das Sessões da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1900-02-09 / 1903-02-01
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Dimensão e suporte: 1 liv. (300 x 202 mm; 20 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: Serve este livro para nele se lançarem as atas das sessões da Mesa Diretora 

da Confraria do Senhor Jesus Crucificado ereta na freguesia da Glória desta cidade. Vai numerado e rubricado 
com a rubrica de – Cadoro- e no fim leva o competente termo de encerramento. Administração do Concelho de 
Aveiro, 9 de Fevereiro de 1900. O administrador do Concelho, Barão de Cadoro.”.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, atas, liv.6
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido verde
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/002/0007
Título: Atas das Sessões da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1903-01-03 / 1910-05-10
Dimensão e suporte: 1 liv. (301 x 204 mm; 30 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: Serve este livro para nele se lançarem as atas das sessões da Mesa Diretora 

da Confraria do Senhor Jesus Crucificado ereta na freguesia da Glória desta cidade. Vai numerado e rubricado 
com a rubrica de – Cadoro – e no fim leva o competente termo de encerramento. Administração do Concelho de 
Aveiro, 3 de Janeiro de 1903. O administrador do Concelho, Barão de Cadoro.”.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, atas, liv.7
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido azul
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/002/0008
Título: Atas das Sessões da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1910-06-01 / 1913-09-14
Dimensão e suporte: 1 liv. (301 x 204 mm; 10 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: Serve este livro para nele serem lançadas as atas das sessões da Mesa Dire-

tora da Confraria do Senhor Jesus Crucificado ereta na freguesia da Glória desta cidade. Vai numerado e rubricado 
com a rubrica de – G. Ferreira – e no fim leva o competente termo de encerramento. Administração do Concelho 
de Aveiro, 6 de Agosto de 1910. O administrador do Concelho, Gaspar Inácio Ferreira.”.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, atas, liv.7
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito não encadernado

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/002/0009
Título: Atas das Sessões da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1914-05-31 / 1926-01-03
Dimensão e suporte: 1 liv. (305 x 200 mm; 25 fol. ms.)
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, atas, liv.8
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito não encadernado. Mau estado de conservação (em 

putrefação)
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/002/0010
Título: Atas das Sessões da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1927-12-16 / 1938-10-18
Dimensão e suporte: 1 liv. (315 x 224 mm; 25 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: Há-de servir este livro para nele serem lavradas as atas Direção da Confra-

ria do Senhor Jesus Crucificado ereta na freguesia da Glória desta cidade. Comissariado de Policia de Aveiro, 16 
de Dezembro de 1927. O Comissário de Policia. Ass.”.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, atas, liv.9
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido verde
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/002/0011
Título: Atas das Sessões da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1936-01-22 / 1943-01-24
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Dimensão e suporte: 1 liv. (300 x 202 mm; 25 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: Há-de servir este livro para nele serem lavradas as atas da Irmandade do 

Senhor Jesus Crucificado ereta na freguesia da Glória desta cidade. Vai numerado e rubricado com a rubrica de 
que uso Melo, No fim leva o competente termo de encerramento. Aveiro, e sala de sessões da Irmandade do 
Senhor Jesus Crucificado, 22 de Janeiro de 1936. O Presidente da Direção, Leovigildo Matias de Melo.”.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, atas, liv.10
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado e com pastas de papelão

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/002/0012
Título: Actas das Sessões da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1939-11-21 / 1949-01-06
Dimensão e suporte: 1 liv. (325 x 230 mm; 48 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “ Damos comissão ao Rev. Pe. Manuel Miller Simões para numerar e ru-

bricar este livro que há-de servir para registo das atas das sessões da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da 
freguesia da Senhora da Glória. E lavra-se termo de encerramento. Aveiro 21 de Novembro de 1939.”

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, atas, liv.11
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/003
Título: Eleições
Datas de produção: 1874-00-00 / 1950-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/003/0001
Título: Eleições do Juiz, oficiais e mordomos da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1874-00-00 / 1950-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 x 235 mm; 100 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Cartela de rosto: Livro de chamada dos cargos de Juiz, escrivão, tesoureiro e mordomo de altar 

da Confraria do Senhor Jesus Crucificado de Aveiro. Está organizado por tabela com ano em que recebeu o cargo 
de Juiz; nº de matrícula; cargo que recebeu pela 1ª vez e ano; ano em que recebem 1ª vez e data em que faleceu. 
Anexa no final inventário de objetos pertencentes à Confraria de 1 de Julho de 1927.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, eleições, liv.1
Cota antiga: 3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/004
Título: Correspondência
Datas de produção: 1936-02-19 / 1941-08-03
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/004/0001
Título: Registo de correspondência da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1936-02-19 / 1941-08-03
Dimensão e suporte: 1 liv. (315 x 215 mm; 22 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “ Serve este livro para se fazer o registo da correspondência. Aveiro, o 

presidente Leovigildo Matias de Melo.”
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, correspondência, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/005
Título: Receita despesa
Datas de produção: 1878-12-30 / 1936-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/005/0001
Título: Receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1874-05-17 / 1895-01-02
Dimensão e suporte: 1 liv. (325 x 215 mm; 50 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lançarem as contas gerais de receita 

e despesa da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Freguesia de Nossa Senhora da Glória desta cidade. Vão 
todas numeradas e rubricadas (folhas) com a minha rubrica que diz – Alves da Rosa – e leva encerramento no 
fim. Aveiro 30 de Dezembro de 1878. O Presidente da Mesa Diretora António Maria Alves da Rosa”.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/005/0002
Título: Receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1895-01-22 / 1909-07-14
Dimensão e suporte: 1 liv. (302 x 202 mm; 12 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Serve este livro para se lançarem a receita e despesa da Irmandade do 

Senhor Jesus ereta na igreja paroquial de Nossa Senhora da Glória desta cidade de Aveiro que vai ser numerado 
e rubricado por mim com a minha rubrica de Gama e no fim leva o competente termo de encerramento. Admi-
nistração do Concelho de Aveiro, 22 de Janeiro de 1895. O Administrador do Concelho. Eugénio de Albuquerque 
Sanches da Gama.”

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

pele. Mau estado de conservação.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/005/0003
Título: Receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1913-06-30 / 1936-02-13
Dimensão e suporte: 1 liv. (302 x 200 mm; 20 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lançar a receita e despesa da Confraria 

do Senhor Jesus ereta na igreja paroquial de Nossa Senhora da Glória desta cidade de Aveiro que vai ser nume-
rado e rubricado por mim com a minha rubrica de F Naia e no fim leva o competente termo de encerramento. 
Administração do Concelho de Aveiro, 28 de Setembro de 1920. O Administrador do Concelho. Francisco Marques 
da Naia.”

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/005/0004
Título: Receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1943-12-00 / 1960-12-20
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Contas correntes com a Confraria do Nosso Senhor Jesus Crucificado da 

Freguesia da Senhora da Glória, Aveiro.”
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, receita e despesa, mç.1
Características físicas e requisitos técnicos: Maço manuscrito

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/005/0005
Título: Receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1932-00-00 / 1957-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, receita e despesa, mç.1
Características físicas e requisitos técnicos: Maço manuscrito

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/006
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Título: Inventário
Datas de produção: 1874-00-00 / 1905-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 doc.
Unidades de descrição relacionadas: o liv. 1 da série Eleições inclui o inventário dos objectos pertencentes à Con-

fraria de 1927.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/006/0001
Título: Inventário da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1876-01-01 / 1876-01-01
Dimensão e suporte: 1 liv. (315 x 215 mm; 22 fol. ms.)
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, inventário, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão. Mau estado de 

conservação; em putrefação.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/006/0002
Título: Inventário dos objetos em prata em posse do tesoureiro
Datas de produção: 1940-08-05 / 1940-08-05
Dimensão e suporte: 1 fol.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, inventário, doc.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/007
Título: Registo de irmãos
Datas de produção: 1874-00-00 / 1905-00-00
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/007/0001
Título: Registo de irmãos da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1874-00-00 / 1904-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, Registo de irmãos, liv.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/007/0002
Título: Registo de irmãos da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1880-00-00 / 1880-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, Registo de irmãos, liv.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJCAVR06/007/0003
Título: Registo de irmãos benfeitores da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1899-12-24 / 1899-12-24
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Servirá este livro para nele serem inscritos os nomes de todas as pessoas 

que concorreram com as suas esmolas para o engrandecimento da Confraria do Senhor Jesus Crucificado da fre-
guesia de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro. Aveiro e sala de sessões da Confraria, 24 de Dezembro 
de 1899. O Presidente, João Duarte dos Santos Gamelas.”

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus Crucificado da Glória de Aveiro, Registo de irmãos, liv.3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro encadernado em tecido rosa marcado a ouro.
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PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR

Confraria do Senhor Jesus e de Nossa Senhora do Rosário de Aveiro

Série (SR): 4
Unidade de instalação (UI): 8

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR
Título: Confraria do Senhor Jesus e de Nossa Senhora do Rosário de Aveiro
Título paralelo: Confraria de Nossa Senhora do Rosário do Convento de São Domingos de Aveiro
Datas de produção: 1541-07-13 / 1885-01-03
Dimensão e suporte: 5 liv.; 1 mç.
História administrativa, biográfica e familiar: As Confraria do Senhor Jesus e de Nossa Senhora do Rosário de 

Aveiro funcionava na igreja do Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, do Ordem dominicana 
masculina, também conhecido como Convento de São Domingos de Aveiro, atual igreja da paróquia da Glória 
de Aveiro e Catedral de Aveiro, fundado em 1423 em Aveiro. As Confrarias, embora autónomas, aparecem con-
juntas em grande parte da documentação e administração. A Confraria do Senhor Jesus zelava pela primeira 
capela do lado da epístola da igreja onde esta sepultado D. João de Albuquerque, cavaleiro do rei Afonso V. A 
Confraria de Nossa Senhora do Rosário zelava pela capela de invocação correspondente, do lado do evangelho 
em simetria a esta. Pelo tombo sobrevivente foram-lhes legados avultados bens e propriedades desde a ano 
de 1541. A Confraria do Senhor Jesus tinha a sua festa principal no primeiro de Janeiro e a obrigação de mandar 
dizer todas as sextas-feiras missa com uma comemoração e aplicada pelos navios que entravam e saiam da 
Barra de Aveiro. A direção era composta por juiz, escrivão, tesoureiro, seis mordomos (ou irmãos do altar) e dois 
andadores. A Confraria de Nossa Senhora do Rosário fazia a sua festa e procissão das rosas no primeiro domingo 
de Maio com sermão de manhã e à tarde e distribuição de rosários e em dia próprio de Nossa Senhora do Ro-
sário também com procissão figurando em andores as imagem da Senhora entregando o rosário a S. Domingos 
e a imagem do Beato Alano e pálio com o Santíssimo Sacramento e oito quadros em madeira representando os 
mistérios do rosário da Virgem.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria do Senhor Jesus e de Nossa Senhora do 
Rosário de Aveiro, encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por 
auto de entrega entre a Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, 
efetuou-se depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo 
Diocesano de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, 
descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 
15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba escrituras e verbas de testamento, capelas de missas e legados pios, receitas e des-
pesas, sentenças cíveis e assentos de irmãos da Confraria.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos: vol. IV Mosteiros e Conventos: 

Mosteiro de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, Câmara Municipal de Aveiro – Biblioteca Municipal (com-
pilação fotocopiada por Gaspar, João Gonçalves. 1978).

Ferreira, António José Leandro Costa Poder, Prestígio e imagem no antigo convento de São Domingos de Aveiro, 
2005. [em linha]

Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 
Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.
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l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001
Título: Tombos
Datas de produção: 1541-07-13 / 1818-00-00
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001
Título: Tombo da Confraria de Nossa Senhora do Rosário e do Senhor Jesus do Convento de Nossa Senhora da Mi-

sericórdia de Aveiro
Título paralelo: Livro dos prazos e títulos do Senhor Jesus
Datas de produção: 1541-07-13 / 1754-03-14
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Contém os documentos de escritura e verbas de testamento originais da Confraria em forma 

pública de tombo feito por determinação de D. João V de 15 de Fevereiro de 1742.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus e de Nossa Senhora do Rosário de Aveiro, tombos, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito formado por cadernos avulsos, com corte das folhas 

de tamanhos diversos; encadernação muito fragilizada; pastas de cartão revistas a couro com ausência de mate-
rial na lombada e topo superior do plano superior; encadernação revestida a couro marcado a ferros; ausência do 
plano inferior; ausência de atilhos exceto de 1 em fita verde de colocação posterior; ausência dos cadernos entre 
as folhas 109 e 256, exclusive; folhas a partir do nº 256 com muita humidade e fungos prejudicando a leitura do 
texto; vestígios de galerias de bichinho-da-prata; folhas soltas.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000001
Título: Treslado da provisão de D. João V autorizando em livro as escrituras e testamentos e mais documentos per-

tencentes às referidas irmandades do Senhor Jesus e Nossa Senhora do Rosário do Convento de Nossa Senhora 
da Misericórdia de Aveiro

Datas de produção: 1743-09-13 / 1743-09-13
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora do Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 3

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000002
Título: Cópia da provisão de D. João V autorizando o treslado, em livro encadernado, das escrituras públicas, testa-

mentos e mais documentos pertencentes à confraria, e que andam avulsas.
Datas de produção: 1742-08-07 / 1742-08-07
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 3-6v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000003
Título: Aforamento em fateusim perpétuo de uma terra de geira na marinha do campo de Angeja, que fizeram 

Francisco Dias, juiz da Confraria de Jesus, sita no convento de São Domingos, a Manuel Ferreira, ferreiro, e mu-
lher, Maria José, moradores em Angeja, por foro de 16 alqueires de milho pagos anualmente pelo São Miguel.

Datas de produção: 1656-01-17 / 1656-01-17
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 8-11

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000004
Título: Verba do testamento o reverendo padre Frei António de Jesus, abade de Ribeirão.
Datas de produção: 1636-08-22 / 1636-08-22
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 14-15

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000005
Título: Doação que fez João Ribeiro, morador em Santarém, a sua irmã Maria Simões e cunhado António Simões, 

de Angeja, de uma meia de eira de terra que herdou de seus pais no campo do canal onde chamam as caneiras
Datas de produção: 1573-08-25 / 1573-08-25
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 16-17

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000006
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Título: Nota manuscrita e assinada por Jacinto da Rocha (?) sobre a vistoria a uma parede que quer fazer o licenciado 
António Ribeiro.

Datas de produção: 1622-10-22 / 1622-10-22
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 17v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000007
Título: Carta de venda de serrado e vinha e horta na Fonte d’Além que fizeram Miguel Dias e mulher, Maria de Paiva, 

a António Simões, abade mareante desta vila, por preço de 5.000 réis.
Datas de produção: 1599-06-04 / 1599-06-04
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 18-21

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000008
Título: Escritura de emprazamento por três vidas de uma vessada de mão de marinha no campo de Frossos, onde 

chamam Ribeiro, e um terço de vessada da mão de Loure, onde chamam a Pereira, que fez Francisco Teles, co-
mendador de Frossos, Rio Meão e Rossas, a João Anes, morador no lugar de Lamas, de que pagaria a recado de 
6 um, e de foro da vessada à folha uma galinha cada ano, e do terço da vessada meia galinha também à folha.

Datas de produção: 1541-07-13 / 1541-07-13
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 22-24v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000009
Título: Doação que fez Pedro Ribeiro, filho de João Anes, das terras emprazadas a Francisco Teles, a suas irmãs Maria 

do Ribeiro e Isabel, com obrigação de lhe pagarem a parte que nas ditas terras em Loure lhe pertence .
Datas de produção: 1568-04-12 / 1568-04-12
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 25-26v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000010
Título: Carta de venda que fizeram João Alvares e mulher, Catarina Afonso, moradores na Vila de Frossos, a António 

Simões e sua mulher, Maria João, e seus filhos e herdeiros, de uma meia de vessada de terra na marinha de 
Frossos nas Queimadas.

Datas de produção: 1584-04-25 / 1584-04-25
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 27-28v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000011
Título: Treslado da verba do testamento de Maria André em que deixou ao Senhor Jesus dois moios da marinha da 

Escada.
Datas de produção: 1666-05-13 / 1666-05-13
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 29-31

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000012
Título: Treslado das verbas do testamento de Sebastiana França pelo qual deixou legados à dita irmandade, por 

falecimento do padre frei António de Santa Rosa, seu sobrinho.
Datas de produção: 1676-11-21 / 1676-11-21
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 32-33

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000013
Título: Escritura de Sebastiana França, viúva, de vinte e cinco alqueires de milho que deixou à Irmandade do Rosário 

e Senhor Jesus, com a obrigação de duas missas cantadas.
Datas de produção: 1660-06-28 / 1660-06-28
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 34-37

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000014
Título: Treslado do testamento de Maria de Deus da Fonseca em que deixou umas casas à porta da Ribeira com 

obrigação de missas
Datas de produção: 1681-02-25 / 1681-02-25
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Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 38-43
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000015
Título: Aforamento em fateusim perpétuo de umas casas que fizeram os mordomos do Senhor Jesus a Manuel An-

tunes e sua mulher por foro e pensão de 6.500 réis em cada ano.
Datas de produção: 1682-01-03 / 1682-01-03
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 44-48

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000016
Título: Treslado da verba do testamento de António Dias Galega, sapateiro, que deixou um legado com a obrigação 

de missas.
Datas de produção: 1690-02-29 / 1690-02-29
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 49-50

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000017
Título: Treslado do testamento de Catarina Francisca, viúva, moradora na freguesia do Espírito Santo de Aveiro.
Datas de produção: 1744-01-27 / 1744-01-27
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 51-54

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000018
Título: Escritura de compra a retro que fez Catarina Francisca, criada que foi de Miguel Rodrigues Anjo, a Domingos 

Fernandes, genro do Trovisqueiro, e sua mulher, Isabel João, moradores na Corcheta, termo da vila do Eixo, de 
oito alqueires de trigo.

Datas de produção: 1698-01-25 / 1698-01-25
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 55-58

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000019
Título: Escritura de aforamento em fateusim perpétuo de um chão sito na Cruz Alta que aforou a Confraria do Senhor 

Jesus do convento de S. Domingos de Aveiro a Manuel Simões, lavrador, e sua mulher, Maria Pereira, moradores 
no lugar de S. Bernardo, termo desta vila.

Datas de produção: 1711-12-18 / 1711-12-18
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 59-62

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000020
Título: Escritura de venda de um chão sito na gândara de Verdemilho que vendeu André Fernandes e mulher, Luísa 

Nunes, do lugar de Verdemilho, termo da vila de Ílhavo, a António Simões, do mesmo lugar, por preço de 3.000 
réis.

Datas de produção: 1691-04-08 / 1691-04-08
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 63-64

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000021
Título: Escritura de desistência de duas terras que Antónia da Cruz, viúva que ficou de João Gomes, tinha aforadas, 

sendo a leira de terra a que chamam do Ramal pertencente à Confraria do Senhor Jesus.
Datas de produção: 1703-03-25 / 1703-03-25
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 65-68

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000022
Título: Treslado do testamento de Isabel Francisco da Mota, mulher que foi de Tomás da Costa Corte Real, que dei-

xara em legado à dita confraria 1 alqueire de azeite de foro in perpetuam.
Datas de produção: 1679-08-08 / 1679-08-08
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 69-72

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000023
Título: Treslado do testamento de Simoa de Morais, que deixou legado à dita confraria com obrigação de missas.
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Datas de produção: 1678-12-07 / 1678-12-07
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 73-78

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000024
Título: Escritura de aforamento de retro aberto que faz Manuel Gonçalves morador em Vagos a André Fernandes e 

sua mulher Luísa Nunes do lugar de Verdemilho imposto numa leira de terra na agra de São Bartolomeu.
Datas de produção: 1679-03-24 / 1679-05-00
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 79-83

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000025
Título: Petição feita pelo juiz e mais oficiais da Confraria do Senhor Jesus de São Domingos de Aveiro da certidão do 

inventário de bens que se fez por morte de Manuel Pacheco, armador, com indicação dos bens adjudicados ao 
pagamento da divida para com a irmandade.

Datas de produção: 1744-11-22 / 1744-11-22
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 84-85

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000026
Título: Escritura de aforamento que fez a Confraria do Senhor Jesus do Convento de São Domingos de Aveiro de 

umas casas térreas sitas na rua do Caneiro a João dos Santos, alfaiate, e sua mulher, Angélica Pereira, por foro 
anual de 1.000 réis.

Datas de produção: 1744-12-00 / 1744-12-00
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 86-92

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000027
Título: Auto de posse dada pelo tabelião ao padre frei Feliciano de São José como tesoureiro e administrador da 

Confraria do Senhor Jesus do Convento de São Domingos de Aveiro de uma terra sita em Verdemilho, pertença 
da referida confraria há 36 anos.

Datas de produção: 1750-12-02 / 1750-12-02
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 93-94

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000028
Título: Carta de arrematação de quatro moios de marinha que rematou em praça pública desta vila de Aveiro o 

reverendo frei Feliciano de São José como administrador e tesoureiro da capela e Confraria do Senhor Jesus de 
São Domingos de Aveiro

Datas de produção: 1754-03-14 / 1754-03-14
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 95-110

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0001/000029
Título: Escritura de 25 mil réis que paga André de Almeida.
Datas de produção: 1655-03-22 / 1655-03-22
Cota atual: Confraria Senhor Jesus e Nossa Senhora Rosário de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 257-261

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/001/0002
Título: Tombo da Confraria de Nossa Senhora do Rosário e do Senhor Jesus do Convento de Nossa Senhora da Mi-

sericórdia de Aveiro
Datas de produção: 1818-00-00 / 1818-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro das Capelas de Missas e mais legados e obrigações das Confrarias 

do Senhor Jesus e Nossa Senhora do Rosário eretas neste Convento de Nossa Senhora da Misericórdia desta 
cidade de Aveiro e dos bens e fazendas das mesmas Capelas que mandou fazer o Pe. Frei Bento Ferreira Narciso 
Administrador e tesoureiro das ditas Confrarias”.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus e de Nossa Senhora do Rosário de Aveiro, tombos, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele
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l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/002
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1810-04-11 / 1859-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/002/0001
Título: Receita e despesa da Confraria de Nossa Senhora do Rosário do Convento de São Domingos de Aveiro
Datas de produção: 1810-04-11 / 1859-01-19
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Por morte do Pe. Frei João de Santa Roza que servia de Administrador e 

tesoureiro da Confraria de N. Snrª do Rosário ereta na Igreja de São Domingos desta cidade de Aveiro, sucedida 
ao 11 de Abril de 1810, me ordenou o M. R. P. Frei João o Espírito Santo atual Prior deste Convento tomasse a meu 
cargo a referida Administração e tesouraria. Em fé do que fiz este termo de entrada, dando principio a este livro 
de recibo e gasto que vai por mim rubricado com o meu sobrenome Narciso e tem duzentas folhas, no dia 30 de 
Abril de 1810. Frei Bento Ferreira Narciso”. Regista a fol. 1v inventário de livros, objetos de ouro e prata e alfaias 
de 26 de Abril de 1810. Informa de dívidas, receitas e despesas. Termina com cópia do Concelho de Distrito de 
supressão da Confraria em favor da Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus e de Nossa Senhora do Rosário de Aveiro, receita e despesa, liv.1
Cota antiga: 18
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito em tête-bêche encadernado em pele

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/003
Título: Escrituras
Datas de produção: 1838-10-22 / 1838-10-22
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/003/0001
Título: Sentença cível de destrinça de repartição de foro que faz o juiz, escrivão e mais irmãos da Confraria de Nossa 

Senhora do Rosário ereta no Convento de São Domingos de Aveiro a José Carlos, João Simões Moreno, Bernardo 
Simões Maio e Manuel Ferreira todos do lugar de São Bernardo arrabalde da cidade de Aveiro

Datas de produção: 1814-01-27 / 1814-03-04
Dimensão e suporte: 1 doc. 12 fol. ms.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus e de Nossa Senhora do Rosário de Aveiro, escrituras, doc.1
Características físicas e requisitos técnicos: Maço manuscrito não encadernado

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/003/0002
Título: Execução de sentença de posse de propriedades no lugar do Rego de Perrães que faz a Confraria de Nossa 

Senhora do Rosário do extinto Convento de São Domingos de Aveiro contra José Ferreira e sua mulher, viúva de 
Manuel Rodrigues da Silva e João Rodrigues da Silva de Perrães

Datas de produção: 1838-10-22 / 1843-06-20
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Executantes: Juiz e mais representantes da confraria de Nossa Senhora do Rosário ereta no 

extinto convento de são domingos de Aveiro; Executados: José Ferreira e sua mulher, viúva de Manuel Rodrigues 
da Silva e João Rodrigues da Silva, viúvo, todos do lugar do Rêgo de Perrães.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus e de Nossa Senhora do Rosário de Aveiro, escrituras, mç.1
Características físicas e requisitos técnicos: Maço manuscrito não encadernado

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/003/0003
Título: Escritura por identificar
Datas de produção: 1754-04-01 / 1778-07-06
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: (informação não tratada arquivisticamente)
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus e de Nossa Senhora do Rosário de Aveiro, escrituras, mç.2
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Características físicas e requisitos técnicos: Maço manuscrito não encadernado
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/004
Título: Assento de irmãos
Datas de produção: 1885-01-03 / 1885-01-03
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJNSRAVR/004/0001
Título: Assento dos irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário da Igreja de São Domingos de Aveiro
Datas de produção: 1885-01-03 / 1885-01-03
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se inscreverem os nomes das pessoas que 

entram para a Confraria de Nossa Senhora do Rosário. Aveiro, 3 de Janeiro de 1885. O Cónego Arcipreste com 
autorização Apostólica e do Geral da Ordem Dominicana para admitir confrades da Sr.ª do Rosário. José Cândido 
Gomes de Oliveira Vidal”.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus e de Nossa Senhora do Rosário de Aveiro, assento de irmãos, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão.

PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06

Confraria do Senhor Jesus dos Passos da Glória de Aveiro

Série (SR): 6
Unidade de instalação (UI): 18

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06
Título: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1901-00-00 / 2008-00-00
Dimensão e suporte: 8 liv.; 15 mç.
História administrativa, biográfica e familiar: A Confraria do Senhor Jesus dos Passos da Glória de Aveiro foi fun-

dada por divisão da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, que transitando para a igreja do extinto 
Convento do Carmo de Aveiro, na freguesia da Vera Cruz, deu origem a que em 1900 na freguesia da Glória e 
igreja paroquial de Nossa Senhora da Glória se fundasse esta nova Confraria.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria do Senhor Jesus dos Passos da Glória de 
Aveiro, encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de en-
trega entre a Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se 
depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano 
de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e 
difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de 
Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, in-

ventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.
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l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1916-05-29 / 1990-03-07
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/001/0001
Título: Estatutos da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1916-05-29 / 1917-01-08
Dimensão e suporte: 1 liv. (12 fol. ; 308x207 mm)
Âmbito e conteúdo: Aprovado em Assembleia-geral da Irmandade de 29 de Maio de 1916 e aprovado pelo Governo 

Civil de Aveiro em 8 de Janeiro de 1917.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da Glória de Aveiro, estatutos, liv.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/001/0002
Título: Estatutos da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1991-12-03 / 1992-05-07
Dimensão e suporte: 11 fol.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da Glória de Aveiro, estatutos, doc.2

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/002
Título: Atas
Datas de produção: 1901-05-15 / 1955-03-13
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/002/0001
Título: Atas das Sessões da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1901-03-15 / 1933-10-12
Dimensão e suporte: 1 liv. (285x215 mm; 20 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das sessões da 

Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória desta cidade de Aveiro. Vai numerado e rubricado e 
no fim leva o competente termo de encerramento. Administração do Concelho de Aveiro, 15 de Maio de 1901”.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da Glória de Aveiro, atas, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/002/0002
Título: Atas das Sessões da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1934-04-23 / 1955-03-13
Dimensão e suporte: 1 liv. (285x215 mm; 10 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as atas das sessões da Con-

fraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória desta cidade de Aveiro. Vai numerado e rubricado e no 
fim leva o competente termo de encerramento. Comando da Polícia de Segurança Pública de Aveiro. 23 de Abril 
de 1934. O Comandante de Polícia, Ass”.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da Glória de Aveiro, atas, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/003
Título: Correspondência
Datas de produção: 1963-00-00 / 2007-00-00
Dimensão e suporte: 3 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/003/0001
Título: Correspondência recebida da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1904-00-00 / 1937-00-00
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Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da Glória de Aveiro, correspondência, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/003/0002
Título: Correspondência expedida e recebida da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de 

Aveiro
Datas de produção: 1963-00-00 / 1982-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da Glória de Aveiro, correspondência, mç.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/003/0003
Título: Correspondência expedida e recebida da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de 

Aveiro
Datas de produção: 1982-00-00 / 1993-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da Glória de Aveiro, correspondência, mç.3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/003/0004
Título: Correspondência expedida e recebida da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de 

Aveiro
Datas de produção: 1994-00-00 / 2007-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da Glória de Aveiro, correspondência, mç.4

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/004
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1901-04-00 / 2007-00-00
Dimensão e suporte: 3 liv.; 6 mç

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/004/0001
Título: Receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1901-04-14 / 1918-06-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (302x222 mm)
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido verde.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/004/0002
Título: Índice da receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1901-04-17 / 1919-06-21
Dimensão e suporte: 1 liv. (302x222 mm)
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão. Mau estado de conservação. 

Muito deteriorado por ação de inseto xilófago (ilegível)
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/004/0003
Título: Receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1918-08-11 / 1950-03-08
Dimensão e suporte: 1 liv. (302x222 mm)
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão. Mau estado de conservação: 

manchas de humidade.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/004/0004
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Título: Receita da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1938-02-28 / 1950-03-08
Dimensão e suporte: 1 liv. (302x222 mm)
Âmbito e conteúdo: Talões impressos de receita.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.4
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão. Mau estado de conservação; 

manchas de humidade; perfuração e galerias de xilófagos.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/004/0005
Título: Receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1949-03-27 / 1992-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (302x222 mm)
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.5
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão preto.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/004/0006
Título: Receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1950-00-00 / 1959-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Documentos soltos de receita e despesa da confraria e mapas de orçamentos e aprovações 

de contas. Apensa atestações da Diocese de Aveiro para aprovação de estatutos e licenças para festividades e 
procissões; talões de pagamento a bandas de música e despesas de festividades.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro, receita e despesa, mç.1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/004/0007
Título: Receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1960-00-00 / 1983-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Documentos soltos de receita e despesa da confraria e mapas de orçamentos e aprovações 

de contas. Apensa atestações da Diocese de Aveiro para aprovação de estatutos e licenças para festividades e 
procissões; talões de pagamento a bandas de música e despesas de festividades.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro, receita e despesa, mç.2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/004/0008
Título: Receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1984-00-00 / 1992-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Documentos soltos de receita e despesa da confraria e mapas de orçamentos e aprovações 

de contas. Apensa atestações da Diocese de Aveiro para aprovação de estatutos e licenças para festividades e 
procissões; talões de pagamento a bandas de música e despesas de festividades.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro, receita e despesa, mç.3
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/004/0009
Título: Receita e despesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1992-00-00 / 1996-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Documentos soltos de receita e despesa da confraria e mapas de orçamentos e aprovações 

de contas. Apensa atestações da Diocese de Aveiro para aprovação de estatutos e licenças para festividades e 
procissões; talões de pagamento a bandas de música e despesas de festividades.

Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro, receita e despesa, mç.3
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/005
Título: Diário de bancos
Datas de produção: 1986-00-00 / 2007-00-00
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Dimensão e suporte: 1 cx.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/005/0001
Título: Diário de Bancos da Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1986-00-00 / 2004-00-00
Dimensão e suporte: 1 cx.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória de Aveiro, diário de bancos, cx.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/006
Título: Assento dos irmãos
Datas de produção: 1925-00-00 / 2008-00-00
Dimensão e suporte: 2 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSJPAVR06/006/0001
Título: Relação dos irmãos e irmãs da Confraria do Senhor dos Passos da Freguesia da Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1925-00-00 / 1925-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Confraria do Senhor Jesus dos Passos da Glória de Aveiro, assento dos irmãos, mç.1
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação; manchas de humidade.

PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12

Confraria da Santa Maria de Sá de Aveiro

Série (SR): 2
Unidade de instalação (UI): 7

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12
Título: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro
Título paralelo: Confraria dos Pescadores e mareantes de Santa Maria de Sá de Aveiro
Datas de produção: 1393-10-16 / 1855-03-09
Dimensão e suporte: 2 liv.; 6 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Confraria de Santa Maria de Sá era uma corporação de pescadores 

e mareantes, situada na Ermida de Santa Maria de Sá, hoje dita Capela de Nossa Senhora da Alegria de Aveiro, 
com finalidade não só religiosa e cultural como também cívica, caritativa e mutualista. Usufruindo de avultados 
rendimentos, mantinha um hospital na rua de Vila Nova com capela anexa, denominado de Nossa Senhora da 
Graça, uma farmácia, um açougue e um montepio para socorrer os seus membros e famílias. É documentalmen-
te uma das mais antigas confrarias da cidade de Aveiro.

 A pedido da Junta da Paróquia da Vera Cruz, que assim decidira em 11 de Fevereiro, o governador civil Antero 
Augusto de Oliveira Pinto, por um alvará de 9 de Março de 1855, declarou-a extinta incorporando os seus bens 
nos da Junta de Paróquia da Vera Cruz.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, encontra-se 
incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto de entrega entre a Paró-
quia da Vera Cruz de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito no 
Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para 
tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, apoiado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 
14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Organização em séries documentais correspondendo à tipologia formal dos atos, ordena-
das cronologicamente.

Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-
dido por meio deste suporte.



Diocese de Aveiro72

Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos: A Senhora da Alegria, Câmara 

Municipal de Aveiro, 2009, p. 253-312.
 Neves, Francisco Ferreira, A Confraria dos Pescadores e Mareantes de Aveiro (1200-1285), in Arquivo do Distrito 

de Aveiro, n° 39 (1973) pp. 241-271.
 Ferreira, Francisco Messias Trindade, O Tombo da Confraria dos Pescadores e Mareantes de Santa Maria de Sá, 

Junta de Freguesia da Vera Cruz, 2009.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001
Título: Tombo
Datas de produção: 1393-10-16 / 1852-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001
Título: Tombo da Confraria dos pescadores e mareantes de Santa Maria de Sá de Aveiro
Datas de produção: 1393-10-16 / 1852-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa a esta corporação de pescadores e mareantes (foros, contratos, 

provisões, mandados).
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000001
Título: Auto de abertura
Datas de produção: 1577-07-05 / 1577-07-05
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000002
Título: Inventário dos bens da Confraria
Datas de produção: 1577-07-06 / 1577-07-06
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 1-1v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000003
Título: Tombo do Hospital e Confraria de Nossa Senhora de Sá dos papéis e propriedades que a ela pertencem
Datas de produção: 1577-07-07 / 1577-07-07
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 2

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000004
Título: Regimento da eleição
Datas de produção: 1577-07-07 / 1577-07-07
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 2v.-5v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000005
Título: Bens de raiz da Confraria
Datas de produção: 1579-06-06 / 1579-06-06
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo de bens e propriedades desta Confraria.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 7v.-12v.
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000006
Título: Bens móveis da Confraria
Datas de produção: 1579-06-06 / 1579-06-06
Âmbito e conteúdo: Inclui o título dos bens móveis, vestidos de Nossa Senhora e mais peças que servem nesta 

Confraria.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 12v.-15v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000007
Título: Traslado de um item do testamento de Fernão de Neiva datado de 13.02.1487, pelo qual este doador deixa 

ao Hospital da Confraria várias casas e uma marinha
Datas de produção: 1488-01-21 / 1488-01-21
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma escritura de doação das casas que estão em Vila Nova de Aveiro ao 

hospital da Confraria de Nossa Senhora de Sá que tem obrigação de o padre que disser uma missa em São 
Miguel pelos confrades à segunda-feira que diga o responso sobre a cova de Aldonça Martins que está à porta 
principal da dita igreja junto à pia de água benta e assim a marinha contida na dita escritura.

Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 15v.-19v.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000008
Título: Traslado de uma sentença da relação para que o Bispo de Coimbra não se intrometa nas contas da Confraria
Datas de produção: 1570-12-13 / 1570-12-13
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma sentença da Relação d’el-rei Nosso Senhor de como o Bispo nem seu 

Visitador se intrometa no tomar da conta desta confraria se não os Procuradores desta comarca, e é a que vai 
ao diante.

Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 19v.-24v.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000009
Título: Relação de papéis vários da Confraria
Datas de produção: 1570-12-13 / 1570-12-13
Âmbito e conteúdo: Inclui a suma dos papéis somente das propriedades da Confraria. O traslado vai ao diante das 

folhas 28.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 24v.-27v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000010
Título: Escritura de compra de dez meios de marinha a António Gomes e mulher
Datas de produção: 1578-11-18 / 1578-11-18
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uns papéis desta Confraria que o provedor mandou trasladar conforme a 

um capítulo que fica afolhas cunco deste livro em que os oficiais dela consentiram trasladar por seu proveito da 
dita Confraria.

Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 27v.-32
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000011
Título: Escambo de Marinha
Datas de produção: 1524-12-31 / 1524-12-31
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de duas escrituras da marinha da Moleira.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 32-33

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000012
Título: Escritura de compra de 10 meios de marinha a António Dias Laborinho
Datas de produção: 1528-03-16 / 1528-03-16
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 33v.-35

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000013
Título: Compra de 9 meios de marinha dobrados a João Miguéis
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Datas de produção: 1552-06-17 / 1552-06-17
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 35-37v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000014
Título: Compra da marinha da Moleira a Jorge Diz (13 ou 14 meios de marinha)
Datas de produção: 1528-05-22 / 1528-05-22
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 37v.-40

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000015
Título: Doação da marinha de Margarida André e Gil Vasques
Datas de produção: 1446-02-06 / 1446-02-06
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 40-42

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000016
Título: Escritura de casas térreas na rua do Seixal
Datas de produção: 1565-07-02 / 1565-07-02
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado das escrituras das casas desta Confraria.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 42-44

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000017
Título: Escritura de casas terreiras em Vila Nova
Datas de produção: 1532-05-04 / 1532-05-04
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 44-46

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000018
Título: Escritura de casas terreiras em Vila Nova
Datas de produção: 1532-04-27 / 1532-04-27
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 46v.-47v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000019
Título: Rossio da igreja de Nossa Senhora de Sá
Datas de produção: 1549-04-24 / 1549-04-24
Âmbito e conteúdo: Inclui a escritura do rossio de Nossa Senhora.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 47v.-50

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000020
Título: Escritura de casa em Vila Nova na rua de Vila Nova
Datas de produção: 1544-04-26 / 1544-04-26
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 50-52v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000021
Título: Escritura de casas sobradadas em Vila Nova
Datas de produção: 1538-12-17 / 1538-12-17
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 52v.-55v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000022
Título: Escritura de casas sobradadas em Sá
Datas de produção: 1573-04-25 / 1573-04-25
Âmbito e conteúdo: Inclui a escritura da casa que vendeu Vasco Álvares de Sá à Confraria.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 55v.-58v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000023
Título: Escritura de arrendamento de casa e pardieiro em Sá
Datas de produção: 1443-08-06 / 1443-08-06
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Âmbito e conteúdo: Inclui a escritura de uma casa que está em Sá.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 58v.-60v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000024
Título: Escritura de doação de casa em Sá
Datas de produção: 1440-07-17 / 1440-07-17
Âmbito e conteúdo: Inclui a escritura da casa da ermitoa.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 60v.-63

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000025
Título: Escritura de doação de umas casas de herdade na rua da Palmeira
Datas de produção: 1477-02-28 / 1477-02-28
Âmbito e conteúdo: Inclui a escritura da casa da Palmeira.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 63-65

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000026
Título: Escritura de emprazamento de casa e pardieiro em Sá
Datas de produção: 1458-12-17 / 1458-12-17
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 65-67v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000027
Título: Escritura de permuta de casas sobradadas em Vila Nova
Datas de produção: 1522-09-21 / 1522-09-21
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 67v.-69

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000028
Título: Escritura de casas sobradadas com águas furtadas em Vila Nova
Datas de produção: 1533-09-10 / 1533-09-10
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 69-73

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000029
Título: Escritura de casa terreira em Sá
Datas de produção: 1533-07-08 / 1533-07-08
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 73-77v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000030
Título: Escritura de casa terreira na rua da Palmeira
Datas de produção: 1533-12-23 / 1533-12-23
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 77v.-81v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000031
Título: Escritura de aforamento em fateusim perpétuo em Arnelas a Bastião Fernandes
Datas de produção: 1572-11-29 / 1572-11-29
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado das escrituras dos chãos desta Confraria.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 81v.-83v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000032
Título: Escritura de doação de margem de vinha à Confraria por Fernão Tomé e sua mulher Branca Pires
Datas de produção: 1532-02-13 / 1532-02-13
Âmbito e conteúdo: Inclui a escritura da margem da vinha que foi de Fernão Tomé.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 84-85v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000033
Título: Sentença de demarcação de propriedades entre a Confraria e Joane Anes e mulher Inês Rodrigues
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Datas de produção: 1574-03-09 / 1574-03-09
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma sentença do provedor sobre a demarcação do valo entre a Confraria 

e Inês Rodrigues.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 85v.-88

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000034
Título: Escritura de doação à Confraria de metade de uma terra de pão no termo de Esgueira por Domingos Pires
Datas de produção: 1440-06-26 / 1440-06-26
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 88-91

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000035
Título: Escritura de trespasse e doação de um chão no Vale da Sá, pertença de António Dias Laborinho
Datas de produção: 1536-08-11 / 1536-08-11
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 91-92v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000036
Título: Escritura de aforamento perpétuo de uma terra e um chão nas Bouças
Datas de produção: 1529-04-16 / 1529-04-16
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 93-94v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000037
Título: Escritura de doação de uma propriedade nas Bouças, de António Dias Laborinho, aforada a este em 16-04-

1529
Datas de produção: 1532-07-30 / 1532-07-30
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 95-96

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000038
Título: Escritura de aforamento em fateusim perpétuo de uma horta que estava a monte
Datas de produção: 1534-02-24 / 1534-02-24
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 96-100v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000039
Título: Escritura de aforamento em fateusim perpétuo de uma terra nos Andoeiros de Sá
Datas de produção: 1533-12-23 / 1533-12-23
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 101-105v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000040
Título: Sentença para que os confrades não possam sair depois de terem entrado para a Confraria
Datas de produção: 1500-08-25 / 1500-08-25
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado da sentença que os confrades se não possam sair da Confraria depois que 

forem metidos e de como foram condenados alguns que se saíram o tornassem a ser.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 105v.-113v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000041
Título: Sentença para que os rebeldes sejam obrigados a pagar aquilo a que estão obrigados
Datas de produção: 1441-06-25 / 1441-06-25
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma escritura e sentença que sejam constrangidos os revéis a pagar o que 

são obrigados.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 113v.-120v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000042
Título: Sentença para que os rebeldes sejam obrigados a pagar aquilo a que estão obrigados
Datas de produção: 1451-05-21 / 1451-05-21
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 113v.-120v.
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000043
Título: Traslado dos estatutos da Confraria de 25 de Junho de 1441
Datas de produção: 1499-10-20 / 1499-10-20
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de um instrumento a prazimento dos confrades desta Confraria.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 120v.-126

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000044
Título: Mandado do provedor para que a cruz da Confraria não saia.
Datas de produção: 1555-11-18 / 1555-11-18
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de um mandado do provedor para que a cruz desta Confraria não vá às procis-

sões tirando as ordinárias. Notificação feita aos oficiais da Confraria.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 126v.-127

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000045
Título: Mandado do provedor para que a cruz da Confraria não saia
Datas de produção: 1555-11-23 / 1555-11-23
Cota atual: fol. 126v.-127

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000046
Título: Sentença de D. Sebastião para que os ornamentos da Confraria se não entreguem ao prelado
Datas de produção: 1568-04-09 / 1568-04-09
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma sentença d’el-rei nosso senhor para que os ornamentos da Confraria 

se não deem ao prelado impetrada pelos confrades; e traslado de um mandado do provedor para efeito da 
sentença atrás.

Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 127v.-137
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000047
Título: Provisão de D. Manuel I para que os pescadores não fossem ao alardo
Datas de produção: 1510-05-10 / 1510-05-10
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma provisão de el-rei para os pescadores não irem ao alardo nem os 

mareantes.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 137-137v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000048
Título: Sentença pela qual são escusos os mareantes e pescadores de irem com os presos
Datas de produção: 1526-01-20 / 1526-01-20
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma sentença porque são escusos os mareantes e pescadores de irem com 

os presos.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 137v.-140

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000049
Título: Privilégio concedido pelo rei D. João II para que os pescadores não sejam obrigados a dar aposentadoria
Datas de produção: 1487-07-07 / 1487-07-07
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de um privilégio de que os oficiais desta Confraria se ajudaram.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 140-144

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000050
Título: Privilégio concedido pelo rei D. João II para que os pescadores não sejam obrigados a dar aposentadoria
Datas de produção: 1519-02-11 / 1519-02-11
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 140-144

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000051
Título: Privilégio concedido pelo rei D. João II para que os pescadores não sejam obrigados a dar aposentadoria
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Datas de produção: 1550-08-27 / 1550-08-27
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma sentença da relação que os mareantes e pescadores tiveram.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 144v.-148.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000052
Título: Sentença pela qual os pescadores podem ter carniceiro na Vila de Aveiro
Datas de produção: 1542-07-22 / 1542-07-22
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma sentença do Ouvidor que os almotacés de Aveiro não entendam com 

o carniceiro da Confraria.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 148-150v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000053
Título: Certidão de teor de uma provisão de D. Sebastião de sobre a forma como os pescadores pagam os direitos 

a Francisco Tavares
Datas de produção: 1577-08-17 / 1577-08-17
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de um instrumento do modo que os pescadores pagam seus direitos a Fran-

cisco Tavares.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 150v.-155

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000054
Título: Traslado de uma confirmação de privilégios dada por D. Afonso V
Datas de produção: 1449-07-20 / 1449-07-20
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado da confirmação dos privilégios dos pescadores por el-rei D. Afonso
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 155v.-156v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000055
Título: Traslado de uma confirmação de privilégios dada por D. Afonso V
Datas de produção: 1546-04-03 / 1546-04-03
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 155v.-156v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000056
Título: Traslado de um privilégio dos pescadores de Aveiro por el-rei D. João III
Datas de produção: 1545-06-26 / 1545-06-26
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de um privilégio dos pescadores de Aveiro por el-rei D. João III.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 156v.-159v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000057
Título: Sentença para que os mareantes possam ter carniceiro
Datas de produção: 1483-03-17 / 1483-03-17
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma sentença que os mareantes e pescadores possam ter carniceiro.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 159v.-161v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000058
Título: Sentença para que se não façam monturos no caminho de Nossa Senhora
Datas de produção: 1442-11-13 / 1442-11-13
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma sentença sobre os monturos que se faziam no caminho de Nossa 

Senhora.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 161v.-164

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000059
Título: Sentença pela qual as mulheres dos pescadores são desobrigadas de escalar o peixe dos direitos d’el-rei
Datas de produção: 1418-07-19 / 1418-07-19
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma sentença que as mulheres dos pescadores não escalem o peixe dos 

direitos d’el-rei.
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Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 164v.-167
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000060
Título: Provisão de D. João II para que se cumpra a sentença de D. João I para que os pescadores possam vender 

pescado às dúzias
Datas de produção: 1488-04-24 / 1488-04-24
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma provisão de el-rei D. João II como o pescadores podem vender o peixe 

às dúzias.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 167-168

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000061
Título: Escritura de demarcação do rossio de Nossa Senhora de Sá
Datas de produção: 1559-09-03 / 1559-09-03
Âmbito e conteúdo: Inclui a escritura de demarcação do rossio de Nossa Senhora de Sá.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 168v.-171

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000062
Título: Doação de um chão feita por Gonçalo Pires de Sá, mestre carpinteiro, e mulher Margarida Pires à Confraria
Datas de produção: 1564-02-14 / 1564-02-14
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma escritura de doação de chão que Gonçalo Pires de Sá deu à Confraria 

de Nossa Senhora.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 171-173v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000063
Título: Sentença para que os pescadores não sirvam de besteiros do conto
Datas de produção: 1431-10-24 / 1431-10-24
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma sentença que os pescadores não sirvam de besteiros de conto.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 173v.-174v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000064
Título: Provisão do Infante D. Pedro para que a Confraria possa ter um órgão
Datas de produção: 1443-09-23 / 1443-09-23
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma provisão para a Confraria ter órgãos.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 174v.-175v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000065
Título: Traslado de uma sentença de D. João II para que os pescadores possam vender o peixe sem ser almotaçado
Datas de produção: 1488-08-28 / 1488-08-28
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma sentença que os pescadores possam vender o peixe sem ser almo-

taçado.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 175v.-185v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/001/0001/000066
Título: Sentença para que os pescadores e mareantes não sejam obrigados a levar o dinheiro do rei
Datas de produção: 1428-07-10 / 1428-07-10
Âmbito e conteúdo: Inclui o traslado de uma sentença que os pescadores e mareantes não sejam obrigados a 

levarem o dinheiro de el-rei.
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, tombo, liv.1 fol. 186-192v.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/002
Título: Escrituras
Datas de produção: 1620-00-00 / 1860-00-00
Dimensão e suporte: 6 doc. ms.
Âmbito e conteúdo: Escrituras de aforamento e de compra relativas a propriedades de gestão da Confraria.
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/002/0001
Título: Escritura de compra de um chão nos extremos da Vila de Aveiro chamado o chão das Groeiras em Aradas que 

fez António André, o preto, mestre piloto ao padre André
Datas de produção: 1620-03-21 / 1620-03-23
Dimensão e suporte: 1 doc. (285x210 mm; 6 fol. ms.)
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, escrituras, doc.1
Cota antiga: 27
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/002/0002
Título: Escritura e reconhecimento de aforamento perpétuo que fez a favor da Capela de Nossa Senhora da Alegria 

no lugar de Sá, Francisco Fernandes de Carvalho, morador no lugar de São Martinho de Salreu, do quintal que 
foram casas sito na rua da Palmeira desta Vila de Aveiro doadas no ano de 1477

Datas de produção: 1719-04-15 / 1719-04-17
Dimensão e suporte: 1 doc. (320x223 mm; 10 fol. ms.)
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, escrituras, doc.2
Cota antiga: 2
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado numerado da fol. 13 a 19.
Existência e localização de cópias: Descrito no Inventário da Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro com o nº 14 

e 15. Diz respeito também ao foro nº 2.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/002/0003
Título: Escritura de aforamento perpétuo que faz a Confraria da Senhora da Alegria de Sá a Maria da Lapa da Con-

ceição de casas junto à Capela de Nossa Senhora da Graça na rua da Vila Nova de Aveiro
Datas de produção: 1792-11-17 / 1792-11-17
Dimensão e suporte: 1 doc. (310x215 mm; 6 fol. ms.)
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, escrituras, doc.3
Cota antiga: 2
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado numerado da fol. 1 a 5.
Existência e localização de cópias: Descrito no Inventário da Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro com o nº 2.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/002/0004
Título: Escritura de aforamento da Marinha da Prancha que faz João André da Loura, tesoureiro da Confraria da 

Nossa Senhora da Alegria de Sá extramuros desta cidade a António Rangel de Quadros de Aveiro
Datas de produção: 1807-01-11 / 1873-07-12
Dimensão e suporte: 2 doc. (310x218 mm; 6 fol. ms.)
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, escrituras, doc.4
Cota antiga: 1
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado
Existência e localização de cópias: Descrito no Inventário da Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro com o nº 1.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/002/0005
Título: Escritura de compra que fez José de Pinho Vinagre de Aveiro a José da Costa de Oliveira da cidade do Porto 

de uma casa na Rua de Vila Nova, foreiras à Capela de Nossa Senhora da Graça de Sá
Datas de produção: 1827-09-30 / 1827-09-30
Dimensão e suporte: 1 doc. (297x207 mm; 4 fol. ms.)
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, escrituras, doc.5
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado numerado da fol. 1 a 4; papel 

azul. Bom estado de conservação.
Existência e localização de cópias: Descrito no Inventário da Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro com o nº 2.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSMSAVR12/002/0006
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Título: Escritura de renovação de aforamento e aumento de umas casas na Vila Nova de Aveiro que paga Joana 
Maria do Rosário à Confraria de Nossa Senhora da Alegria

Datas de produção: 1860-01-31 / 1860-01-31
Dimensão e suporte: 1 doc. (297x210 mm; 5 fol. ms.)
Cota atual: Confraria de Santa Maria de Sá de Aveiro, escrituras, doc.6
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado numerado da fol. 1 a 3; papel 

azul. Bom estado de conservação.
Existência e localização de cópias: Descrito no Inventário da Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro com o nº 4.

PT/ADAVR/DIO/CSRAVR12

Confraria de São Roque da Vera Cruz de Aveiro

Série (SR): 1
Unidade de instalação (UI): 1

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSRAVR12
Título: Confraria de São Roque da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1826-00-00 / 1860-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Confraria de São Roque funcionava e zelava pela Capela junto ao 

canal de São Roque, hoje dita de Nossa Senhora das Febres, dentro da área paroquial da Vera Cruz de Aveiro.
História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria de São Roque da Vera Cruz de Aveiro encon-

tra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto de entrega entre a 
Paróquia da Vera Cruz de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito 
no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro 
para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, 
apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 
2014 a 14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Dado que se trata apenas de um documento, não se julga necessária qualquer organiza-
ção intelectual deste fundo.

Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-
dido por meio deste suporte.

Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSRAVR12/001
Título: Escrituras
Datas de produção: 1826-00-00 / 1860-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSRAVR12/001/0001
Título: Escritura de aforamento imposto numa terra lavradia junto da estrada velha de Esgueira, próximo da Capela 

de Nossa Senhora da Piedade que paga a Viscondessa de Santo António e que foi de Francisco José de Pinho 
Ravara à Confraria de São Roque de Aveiro

Datas de produção: 1826-00-00 / 1860-00-00
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Dimensão e suporte: 1 doc. ms. (325 x 217 mm; 14 fol. ms.)
Cota atual: Confraria de São Roque da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.1
Características físicas e requisitos técnicos: Dois documentos manuscritos não encadernados.

PT/ADAVR/DIO/CSTAVR15

Confraria da Santíssima Trindade de Nossa Senhora da Apresentação
de Aveiro

Série (SR): 1
Unidade de instalação (UI): 1

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSTAVR15
Título: Confraria da Santíssima Trindade de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1736-00-00 / 1765-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
História administrativa, biográfica e familiar: A Confraria da Santíssima Trindade funcionava na igreja de Nossa 

Senhora da Apresentação de Aveiro.
História custodial e arquivística: A documentação relativa à Confraria da Santíssima Trindade de Nossa Senhora 

da Apresentação de Aveiro encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 
2014, por auto de entrega entre a Paróquia da Vera Cruz de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de De-
zembro de 2014, efetuou-se depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre 
este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, 
classificação, descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. 
AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba unicamente registos de irmãos da Confraria.
Sistema de organização: Dado que se trata apenas de um documento, não se julga necessária qualquer organiza-

ção intelectual deste fundo.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSTAVR15/001
Título: Registo de irmãos
Datas de produção: 1736-00-00 / 1765-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CSTAVR15/001/0001
Título: Registo dos irmãos da Santíssima Trindade da freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1736-00-00 / 1765-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (300 x 215 mm; 45 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro em que se escrevem os nomes dos irmãos confrades da S. S. Trin-

dade, para a qual Confraternidade que principiara em o ano de 1736, conseguiu faculdade em 1765 frei Manuel 
Marques de Figueiredo, vigário da igreja de Nossa Senhora da Apresentação desta cidade de Aveiro, em a qual 
foi batizado.”
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Sistema de organização: Inclui o registo dos irmãos, ordenado alfabeticamente
Cota atual: Confraria da Santíssima Trindade da Apresentação de Aveiro, registo de irmãos, liv. 1
Instrumentos de descrição: Livro manuscrito encadernado em pergaminho.

PT/ADAVR/DIO/CVSFAAVR06

Conferência de São Vicente de Paulo de São Francisco de Assis de Aveiro

Série (SR): 2
Unidade de instalação (UI): 4

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSFAAVR06
Título: Conferência de São Vicente de Paulo de São Francisco de Assis de Aveiro
Título paralelo: Conferência Vicentina feminina de São Francisco de Assis da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1947-07-22 / 2004-12-21
Dimensão e suporte: 3 liv.; 1 doc.; papel
História administrativa, biográfica e familiar:
História custodial e arquivística: A documentação relativa à Conferência de São Vicente de Paulo de São Francisco 

de Assis de Aveiro encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por 
auto de entrega entre a Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, 
efetuou-se depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo 
Diocesano de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, 
descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 
15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba uma carta de agregação e as atas da Conferência de São Vicente de Paulo.
Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português); Lat (latim)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSFAAVR06/001
Título: Carta de agregação
Datas de produção: 1947-07-22 / 1947-07-22
Dimensão e suporte: 1 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSFAAVR06/001/0001
Título: Carta de agregação na Sociedade de São Vicente de Paulo da Conferência de São Francisco de Assis de Nossa 

Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1947-07-22 / 1947-07-22
Dimensão e suporte: 1 doc. imp. e ms.
Âmbito e conteúdo: Documento impresso na tipografia Aloysii Parma de Bolonha, 1931. Rótulo: “Societas Mulierum 

Auspice Vicentio A Paulo: Littere ad sodalitatem Aggregandam, Bononia, die 22-7-1947.
Cota atual: Conferência de São Vicente de Paulo de São Francisco de Assis de Aveiro, doc.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSFAAVR06/002
Título: Atas
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Datas de produção: 1954-01-05 / 2004-12-21
Dimensão e suporte: 3 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSFAAVR06/002/0001
Título: Atas da Conferência Vicentina de São Francisco de Assis de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1954-01-05 / 1958-11-25
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Conferência de São Vicente de Paulo de São Francisco de Assis de Aveiro, atas, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido castanho
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSFAAVR06/002/0002
Título: Atas da Conferência Vicentina de São Francisco de Assis de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1990-10-23 / 1997-06-03
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Conferência de São Vicente de Paulo de São Francisco de Assis de Aveiro, atas, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido azul
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSFAAVR06/002/0003
Título: Atas da Conferência Vicentina de São Francisco de Assis de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1997-06-17 / 2004-12-21
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Conferência de São Vicente de Paulo de São Francisco de Assis de Aveiro, atas, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão cinza.

PT/ADAVR/DIO/CVSJPAVR06

Conferência de São Vicente de Paulo de Santa Joana Princesa de Aveiro

Série (SR): 3
Unidade de instalação (UI): 4

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSJPAVR06
Título: Conferência de São Vicente de Paulo de Santa Joana Princesa de Aveiro
Título paralelo: Conferência Vicentina masculina de Santa Joana Princesa da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1929-03-01 / 1974-00-00
Dimensão e suporte: 3 liv.; 1 doc.
História administrativa, biográfica e familiar:
História custodial e arquivística: A documentação relativa à Conferência de São Vicente de Paulo de Santa Joana 

Princesa de Aveiro encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por 
auto de entrega entre a Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, 
efetuou-se depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo 
Diocesano de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, 
descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 
15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba regulamentos, atas e assentos de subscritores da Conferência de São Vicente de Paulo.
Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
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Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-
ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.

 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 
inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.

Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 
Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSJPAVR06/001
Título: Regulamentos internos
Datas de produção: 1929-03-01 / 1929-03-01
Dimensão e suporte: 1 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSJPAVR06/001/0001
Título: Regulamento interno da Associação ou Conferência de Santa Joana Princesa da Sociedade de São Vicente de 

Paulo de Aveiro
Datas de produção: 1929-03-01 / 1929-03-01
Dimensão e suporte: 1 doc.
Cota atual: Conferência de São Vicente de Paulo de Santa Joana Princesa de Aveiro, estatutos, doc.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSJPAVR06/002
Título: Atas
Datas de produção: 1948-03-22 / 1985-10-30
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSJPAVR06/002/0001
Título: Atas da Conferência de Santa Joana Princesa da Sociedade de São Vicente de Paulo de Aveiro
Datas de produção: 1948-03-22 / 1972-12-26
Dimensão e suporte: 1 liv. (325 x 235 mm; 240 fol. ms.)
Cota atual: Conferência de São Vicente de Paulo de Santa Joana Princesa de Aveiro, atas, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão e tecido verde.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSJPAVR06/002/0002
Título: Atas da Conferência de Santa Joana Princesa da Sociedade de São Vicente de Paulo de Aveiro
Datas de produção: 1983-05-04 / 1985-10-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (380 x 265 mm; 30 fol. ms.)
Cota atual: Conferência de São Vicente de Paulo de Santa Joana Princesa de Aveiro, atas, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele preto.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSJPAVR06/003
Título: Assento de subscritores
Datas de produção: 1930-01-00 / 1945-12-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/CVSJPAVR06/003/0001
Título: Assento de subscritores da Conferência de Santa Joana Princesa da Sociedade de São Vicente de Paulo de 

Aveiro
Datas de produção: 1930-01-00 / 1945-12-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (275 x 220 mm; 200 fol. ms.)
Cota atual: Conferência de São Vicente de Paulo de Santa Joana Princesa de Aveiro, atas, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido vermelho.
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PT/ADAVR/DIO/FSDIOAVR

Fraternidade Sacerdotal da Diocese de Aveiro

Série (SR): 1
Unidade de instalação (UI): 1

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/FSDIOAVR
Título: Fraternidade Sacerdotal da Diocese de Aveiro
Datas de produção: 1964-03-08 / 1969-02-16
Dimensão e suporte: 1 mç.
História administrativa, biográfica e familiar: A Fraternidade Sacerdotal da Diocese de Aveiro foi fundada por 

estatuto aprovado pela Diocese de Aveiro de 1964-11-30, e confirmada pelo Governo Civil de Aveiro com asso-
ciação religiosa de previdência e ajuda mútua do clero em 1968-03-26. Tem como sede o Seminário de Aveiro. 
Por extinção em 1968-06-19 da “Obra de Auxílio ao Clero”, foram incorporados na “Fraternidade Sacerdotal da 
Diocese de Aveiro” os seus bens e encargos inerentes.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Fraternidade Sacerdotal da Diocese de Aveiro encontra-se 
incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de entrega entre a Paróquia da 
Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito no Arquivo Distrital 
de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para tratamento da docu-
mentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Dado que se trata apenas de um documento, não se julga necessária qualquer organiza-
ção intelectual deste fundo.

Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-
dido por meio deste suporte.

Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/FSDIOAVR/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1964-03-08 / 1969-02-16
Dimensão e suporte: 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/FSDIOAVR/001/0001
Título: Estatutos da Fraternidade Sacerdotal de Aveiro
Datas de produção: 1964-03-08 / 1969-02-16
Dimensão e suporte: 1mç.
Cota atual: Fraternidade Sacerdotal de Aveiro, estatutos, mç.1

PT/ADAVR/DIO/IAAVR06

Irmandade das Almas da Quinta do Gato, Preza e Solposto de Aveiro

Série (SR): 1
Unidade de instalação (UI): 1
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l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/IAAVR06
Título: Irmandade das Almas da Quinta do Gato, Preza e Solposto de Aveiro
Datas de produção: 1897-10-06 / 1897-10-06
Dimensão e suporte: 1 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: Esta Irmandade foi ereta na Capela de São Brás da Quinta do Gato, 

anteriormente pertença da Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro.
História custodial e arquivística: A documentação relativa à Irmandade das Almas da Quinta do Gato, Preza e 

Solposto de Aveiro encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por 
auto de entrega entre a Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, 
efetuou-se depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo 
Diocesano de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, 
descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 
15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba unicamente um documento com os estatutos da Irmandade.
Sistema de organização: Dado que se trata apenas de um documento, não se julga necessária qualquer organiza-

ção intelectual deste fundo.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/IAAVR06/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1897-10-06 / 1897-10-06
Dimensão e suporte: 1 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/IAAVR06/001/0001
Título: Estatutos da Irmandade das Almas da Quinta do Gato, Preza e Solposto de Aveiro
Datas de produção: 1897-10-06 / 1897-10-06
Dimensão e suporte: 1 doc. 10 fol. ms.
Cota atual: Irmandade das Almas da Quinta do Gato, Preza e Solposto de Aveiro, estatutos, doc.1

PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro

Série (SR): 9
Unidade de instalação (UI): 35
Documento composto (DC): 3

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR
Título: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro
Datas de produção: 1698-00-00 / 1999-00-00
Dimensão e suporte: 30 liv.; 9 mç.; 3 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, também denomi-
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nada de Senhor dos Passos e da Santíssima Trindade, iniciou a sua atividade na demolida igreja de São Miguel de 
Aveiro, na qual tinha duas capelas da parte do evangelho, encarregando-se das festividades da Semana Santa. Em 
letreiro existente junto da referida capela poder-se-ia ler: “Era de 1635, o padre Mateus Castanho de Figueiredo, 
mestre em artes, e natural desta Vila de Aveiro fundou este altar da Santíssima Trindade e do senhor Jesus dos 
Passos e a sua Irmandade com muitas indulgências para os confrades.” Em 1713 ficou-lhe incorporada a Confraria 
da Santíssima Trindade. A irmandade dos Passos tinha a obrigação de na Igreja de São Miguel, mandar cantar missa 
no altar da sua invocação todas as sextas feiras da quaresma, rezar missa todos os sábados do mesmo tempo no 
altar de Nossa Senhora Soledade e rezar missa anual, pelas almas dos irmãos falecidos na primeira segunda-feira 
depois do dia 2 de Novembro. Os estatutos do século 19 esclarecem que a Irmandade havia sido instituída na Igreja 
de São Miguel em 1635 pelo Pe. Mateus Castanho de Figueiredo. Após a demolida a igreja de São Miguel de Aveiro 
em 1836 transitou para a igreja Paroquial da Glória, sendo-lhe cedida em 31 de março de 1884 a igreja do extinto 
Convento do Carmo de Aveiro para sua gestão. Permanece na atualidade em funcionamento.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, 
encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto de entrega 
entre a Paróquia da Vera Cruz de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se 
depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano 
de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e 
difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de 
Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: É constituída por documentação referente a estatutos, atas, bens e propriedades, irmãos.
Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente; Compõe-se das seguintes séries: 

1-Estatutos; 2-Atas; 3-Eleições; 4-Correspondência; 5-Receita e despesa; 6-Foros; 7-Inventário; 8- Orçamentos; 
9-Assento dos irmãos.

Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-
dido por meio deste suporte.

Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 

2009, p.71-79
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1875-08-10 / 1916-12-28
Dimensão e suporte: 2 liv., 1 doc.; papel
Unidades de descrição relacionadas: Na Série Atas o livro 1 regista em 1874-12-06 o projeto de estatutos; fol. 5-12v.

l	 Nível de descrição: UIx
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/001/0001
Título: Estatutos da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro
Datas de produção: 1875-08-10 / 1875-11-17
Dimensão e suporte: 1 liv. (11 fol. ms.; 308x205 mm)
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, Estatutos, liv.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/001/0002
Título: Estatutos Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro
Datas de produção: 1895-11-04 / 1899-03-10
Dimensão e suporte: 1 liv. (15 fol. ms.; 308x202 mm)
Âmbito e conteúdo: Livro de estatutos impresso em 1905: Novos Estatutos da irmandade de nosso senhor Jesus dos 

Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro. Aveiro, tipografia Minerva Central, 1905”.
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Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, Estatutos, liv.2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/001/0003
Título: Estatutos Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro
Datas de produção: 1916-12-28 / 1916-12-28
Dimensão e suporte: 1 doc. (11 fol. ms.; 308x202 mm)
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, Estatutos, doc. 1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002
Título: Atas
Datas de produção: 1874-11-29 / 1927-10-09
Dimensão e suporte: 6 liv.; 2 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0001
Título: Atas das sessões da Mesa e Assembleia geral da Irmandade do senhor Jesus dos Passos de Aveiro
Datas de produção: 1874-11-29 / 1879-01-12
Dimensão e suporte: 1 liv. (73 f. ms.; 305x220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para lavrar as atas das sessões da mesa e de as-

sembleia geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos desta cidade de Aveiro. Tem este livro setenta e três 
folhas e vão por mim assinadas e numeradas. Aveiro 14 de Novembro de 1874. O Provedor da Irmandade, João 
Maria Garcia”. Regista a em 1874-12-06 projeto dos Estatutos, f. 5-12v; e inventário de objetos e arquivo em 
1878-02-13, f.18v-21v.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, liv.1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0002
Título: Atas da Direção da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro
Datas de produção: 1879-02-02 / 1892-07-14
Dimensão e suporte: 1 liv. (50 f. ms.; 326x220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro serve para serem lançadas as atas da direção da Confraria do 

Senhor Jesus dos Passos desta cidade, o qual vai numerado e rubricado com a minha rubrica que uso. Aveiro 20 
de Dezembro 1878. o Provedor da Direção. Francisco José Barbosa”. Regista inventário de objetos e arquivo da 
Irmandade em 1879-02-02, f.1v-4v; e em 1885-01-15, f. 22v-28v.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, liv.2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0003
Título: Atas da Irmandade do Senhor dos Passos de Aveiro
Datas de produção: 1890-07-15 / 1893-03-01
Dimensão e suporte: 1 liv. (40 f. ms.; 326x220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Atas das sessões da Direção da Irmandade de Nosso Senhor Jesus dos 

Passos . Aveiro 1890. Obras na Igreja de Nossa Senhora do Carmo subsidiadas pelo Governo de sua Majestade 
por portaria de 31 de Agosto de 1887.” Informa de condições de arrematação da obra.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, liv.3
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0004
Título: Atas da Irmandade do Senhor dos Passos de Aveiro
Datas de produção: 1895-01-06 / 1896-01-11
Dimensão e suporte: 1 liv. (4 f. ms.; 300x200 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para as atas das sessões da Irmandade do Senhor 

dos Passos desta cidade. Vai numerado e rubricado por mim com a minha rubrica de Gama e no fim leva o com-
petente termo de encerramento. Administração do concelho de Aveiro, 5 de Janeiro de 1895. O administrador do 
Concelho, Eugénio de Albuquerque Sanches da Gama.”

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, liv.4
N Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0005
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Título: Atas da Irmandade do Senhor dos Passos de Aveiro
Datas de produção: 1896-03-25 / 1896-07-01
Dimensão e suporte: 1 liv. (10 f. ms.; 300x200 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para as atas das sessões da Irmandade do Senhor 

dos Passos desta cidade. Vai numerado e rubricado com a minha rubrica de Gama, e no fim leva o competente 
termo de encerramento. Administração do Concelho de Aveiro, 26 de Fevereiro de 1896. O Administrador do 
Concelho, Eugénio de Albuquerque Sanches da Gama.”

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, liv.5
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0006
Título: Atas da Irmandade do Senhor dos Passos de Aveiro
Datas de produção: 1908-07-30 / 1927-10-09
Dimensão e suporte: 1 liv. (10 f. ms.; 300x200 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para as atas das sessões da Irmandade do Senhor 

dos Passos da freguesia da Vera Cruz. Vai numerado e rubricado com a minha rubrica de Silva de que uso, e no 
fim leva o competente termo de encerramento. Administração do Concelho de Aveiro, 30 de Julho de 1908. O 
Administrador do Concelho, Amadeu Tavares da Silva.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, liv.6
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007
Título: Atas da Irmandade do Senhor dos Passos de Aveiro
Datas de produção: 1897-06-17 / 1928-10-04
Dimensão e suporte: 1 mç. (17 docs.); papel
Âmbito e conteúdo: Engloba minutas e cópias das atas das sessões da Mesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Pas-

sos que versam, sobretudo, a apreciação e aprovação de orçamentos e contas de receita e despesa e a reforma 
dos estatutos em conformidade com a Lei de 20 de abril de 1911.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00001
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1897-06-17 / 1897-06-17
Âmbito e conteúdo: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 17 de junho de 1897 com a 

aprovação do orçamento do ano económico de 1897-1898.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00002
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1898-07-15 / 1898-07-15
Âmbito e conteúdo: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 15 de julho de 1898 com a 

aprovação, por unanimidade, da conta corrente da receita e despesa da dita Irmandade de 1 de julho de 1897 
a 30 de junho de 1898.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 2
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00003
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1899-06-30 / 1899-06-30
Âmbito e conteúdo: Minuta da ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 30 de junho de 

1899 com a apreciação da conta corrente da gerência do ano económico de 1898-1899, aprovada por unanimi-
dade.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 3
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00004
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1900-07-30 / 1900-07-30
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Âmbito e conteúdo: Minuta da ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 30 de julho de 
1900 com a apreciação da conta corrente da gerência do ano económico de 1899-1900, aprovada por unanimi-
dade.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 4
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00005
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1901-02-20 / 1901-02-20
Âmbito e conteúdo: Minuta da ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 20 de fevereiro 

de 1901 com a discussão do orçamento ordinário para o ano económico de 1900-1901, que foi aprovado por 
unanimidade; foi deliberado enviar, depois, às autoridades competentes para os devidos efeitos.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 5
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00006
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1901-06-30 / 1901-06-30
Âmbito e conteúdo: Minuta da ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 30 de junho de 

1901 com a apreciação da conta corrente da gerência de ano económico de 1900-1901, aprovada por unanimi-
dade.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 6
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00007
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1901-12-18 / 1901-12-18
Âmbito e conteúdo: Minuta da ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 18 de dezembro 

de 1901 com a aprovação por unanimidade do orçamento ordinário da dita Irmandade para o ano económico 
de 1901-1902.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 7
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00008
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1902-11-23 / 1902-11-23
Âmbito e conteúdo: Minuta da ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 23 de novembro 

de 1902 conforme a ata do orçamento de 20 de fevereiro de 1901.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 8

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00009
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1908-07-01 / 1908-07-01
Âmbito e conteúdo: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 1 de julho de 1908 com o 

registo da posse da nova direção eleita para os anos económicos de 1908-1909 e de 1909-1910, conforme o ar-
tigo trinta dos Estatutos, e deliberação de se proceder a inventário de tudo quanto pertencia à Irmandade. Nota 
manuscrita a lápis no verso da folha indicando que, por motivos imprevistos, a nova direção não pode tomar 
posse no dia marcado pelos citados Estatutos.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 9
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/000010
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1910-09-30 / 1910-09-30
Âmbito e conteúdo: Cópia da ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 30 de setembro 

de 1910 com a aprovação por unanimidade do orçamento ordinário da dita Irmandade para o ano económico 
de 1910-1911.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 10
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00011
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1912-00-00 / 1912-00-00
Âmbito e conteúdo: Minuta da ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos informando ter sido 

devolvido o orçamento ordinário da dita Irmandade para reformar conforme com a Lei da Separação do Estado 
das Igrejas de 20 de abril de 1911; aprovado por unanimidade.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 11
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00012
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1912-05-01 / 1912-05-01
Âmbito e conteúdo: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 1 de maio de 1912 com a 

aprovação por unanimidade do orçamento ordinário da dita Irmandade para o ano económico de 1911-1912, 
conforme com a Lei da Separação do Estado das Igrejas de 20 de abril de 1911.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 12
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00013
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1912-10-00 / 1912-10-00
Âmbito e conteúdo: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de outubro de 1912 sobre a 

proposta de reforma dos estatutos em conformidade com a Lei de 20 de abril de 1911 e segundo instruções 
superiormente recebidas, que foi aprovada por unanimidade.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 13
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00014
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1916-12-17 / 1916-12-17
Âmbito e conteúdo: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 17 de dezembro de 1916 

sobre a reforma dos estatutos em conformidade com a Lei da Separação do Estado e das Igrejas de 20 de abril 
de 1911 e segundo as instruções superiormente recebidas; devido a falta de verbas para as despesas a fazer 
com a elaboração dos novos estatutos, deliberou-se fazer, primeiro, uma subscrição, decisão que foi aprovada 
por unanimidade.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 14
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00015
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1917-01-02 / 1917-01-02
Âmbito e conteúdo: Minuta da ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 2 de janeiro de 

1917 com a apresentação dos novos estatutos, devidamente aprovados, e com a discussão do orçamento para o 
ano económico de 1916-1917, que foi aprovado por unanimidade; foi deliberado que fosse enviado à autoridade 
competente para os devidos efeitos.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 15
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00016
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1917-06-20 / 1917-06-20
Âmbito e conteúdo: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 20 de junho de 1917 com a 

discussão do orçamento ordinário para o ano económico de 1917-1918, que foi aprovado por unanimidade; foi 
deliberado enviar, depois, às autoridades competentes para os devidos efeitos.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 16
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0007/00017
Título: Ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
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Datas de produção: 1928-10-04 / 1928-10-04
Âmbito e conteúdo: Cópia da ata da sessão da Mesa da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 4 de outubro de 

1928 com a apreciação das contas da receita e despesa relativas ao ano económico de 1927-1928, que foram 
aprovadas por unanimidade.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.1 ata nº 17
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0008
Título: Atas da Assembleia Geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1911-12-24 / 1911-12-29
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 docs.); papel
Âmbito e conteúdo: Engloba minutas e cópias das atas da Assembleia Geral
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, atas, mç.2

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0008/00001
Título: Ata da Assembleia Geral da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1911-12-24 / 1911-12-24
Dimensão e suporte: 2 fol. ; papel
Âmbito e conteúdo: Ata da Assembleia Geral da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 24 de dezembro de 1911 

sobre a proposta de reforma dos Estatutos em conformidade com a Lei de 20 de abril de 1911, aprovada por 
unanimidade.

Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, atas, mç.2 ata nº 1
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0008/000002
Título: Ata da Assembleia Geral da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1911-12-24 / 1911-12-29
Dimensão e suporte: 3 fol. ; papel
Âmbito e conteúdo: Ata da Assembleia Geral da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 24 de dezembro de 1911 

sobre a proposta de reforma dos Estatutos em conformidade com a Lei de 20 de abril de 1911, aprovada por 
unanimidade. Inclui os vistos do regedor da freguesia da Vera Cruz e do governador civil do distrito de Aveiro.

Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, atas, mç.2 ata nº 2
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/002/0008/00003
Título: Ata da Assembleia Geral da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1911-12-24 / 1911-12-29
Dimensão e suporte: 3 fol. ; papel
Âmbito e conteúdo: Ata da Assembleia Geral da Confraria do Senhor Jesus dos Passos de 24 de dezembro de 1911 

sobre a proposta de reforma dos Estatutos em conformidade com a Lei de 20 de abril de 1911, aprovada por 
unanimidade. Inclui declaração de cumprimento das deliberações aprovadas em Assembleia Geral.

Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, atas, mç.2 ata nº 3
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/003
Título: Eleições
Datas de produção: 1772-00-00 / 1910-00-00
Dimensão e suporte: 3 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/003/0001
Título: Eleições
Datas de produção: 1772-01-05 / 1856-01-01
Dimensão e suporte: 1 liv. (138 f. ms.; 300x210 mm)
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de eleições, liv.1
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/003/0002
Título: Eleições
Datas de produção: 1857-01-01 / 1879-01-01
Dimensão e suporte: 1 liv. (45 f. ms.; 330x225 mm)
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de eleições, liv.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/003/0003
Título: Eleições
Datas de produção: 1883-00-00 / 1910-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (320x230 mm; 30 fol. ms.)
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de eleições, liv.3

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004
Título: Correspondência
Datas de produção: 1878-01-21 / 1935-04-17
Dimensão e suporte: 1 liv.; 2 mç.
Âmbito e conteúdo: Contém documentos referentes a correspondência da Irmandade.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0001
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1879-02-17 / 1922-07-09
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de correspondência, liv. 1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002
Título: Correspondência recebida e expedida
Datas de produção: 1878-01-21 / 1935-04-17
Dimensão e suporte: 1 mç. (252 doc., papel)
Âmbito e conteúdo: Inclui correspondência recebida pela Irmandade do Senhor Jesus dos Passos.
Sistema de organização: Ordenação cronológica
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, correspondência, mç.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000001
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1896-09-17 / 1896-09-17
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Circular nº 280 assinada pelo administrador do concelho substituto, João Pedro de Mendonça Barreto, 

rogando que seja enviada até dia 26 de setembro uma relação de todos os funcionários da corporação bem como uma 
nota segundo o modelo em anexo quando haja pagamento de prestações de selo por descontos nos vencimentos.

Cota atual: ofício nº 1
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000002
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-04-30 / 1879-04-30
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Cópia de ofício da Administração do concelho informando que a escritura pedida fora enviado 

ao Dr. Augusto César de Sá em 1876, para Coimbra, com o pedido de consulta sobre a validade, ou não, da 
mesma, e devolvida em fevereiro do mesmo ano com a informação que estava prescrita visto que entre 1837 
e 1875 (38 anos) se não tinha pedido e cobrado o foro. Mais informa que o Dr. António Marques dos Santos foi 
da mesma opinião. No entanto, devido a mudanças de casa pondera que a escritura se possa ter extraviado 
mas como, na opinião dos advogados, a escritura já de nada valia, se não apenas como memória da incúria das 
administrações passadas que desleixaram a cobrança do foro. Diz ainda que na Irmandade existe um livro de 
registo de escrituras de onde se pode mandar tirar certidão para os fins solicitados.
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Cota atual: ofício nº 2
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000003
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1881-10-11 / 1881-10-11
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 638 assinado pelo administrador do concelho Francisco António do Vale Guimarães, 

devolvendo o orçamento do ano corrente, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 3

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/4
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1881-04-13 / 1881-04-13
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo juiz da Irmandade do Santíssimo Sacramento, José Henriques, pedindo 

permissão para que a imagem de Nossa Senhora da Soledade, pertença da Irmandade do Senhor dos Passos, 
possa servir na igreja de S. Domingos, na sexta-feira próxima, a exemplo de outros anos, solicitando o aviso da 
hora a que possa ir buscá-la.

Cota atual: ofício nº 4
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000005
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1881-04-13 / 1881-04-13
Nome produtor: Santa Casa da Misericórdia de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, Francisco de Pinho Gue-

des Pinto, solicitando o empréstimo do lenço da Senhora da Soledade para servir na procissão do Ecce Homo, 
no dia seguinte.

Cota atual: ofício nº 5
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000006
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-11-25 / 1880-11-25
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 671 assinado pelo administrador do concelho Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

devolvendo o orçamento do ano corrente, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 6

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000007
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-05-11 / 1880-05-11
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 138 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira So-

breiro, solicitando uma relação dos foreiros da irmandade, com a designação a qualidade e quantidade 
dos foros e dos anos que estão em dívida, para análise devida das contas da irmandade dos anos de 1873 
a 1877.

Cota atual: ofício nº 7
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000008
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1881-04-10 / 1881-04-10
Nome produtor: Santa Casa da Misericórdia de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo provedor interino da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, Francisco de 

Pedro Guedes Pinto, pedindo ao provedor da irmandade dos Passos que autorize o tesoureiro a entregar o pedi-
do feito à irmandade para que a Mesa administrativa da Santa da Misericórdia possa adornar o andor de Nossa 



Diocese de Aveiro96

Senhora da Soledade para sair na procissão de Quinta-feira Santa. Em nota do mesmo dia, o provedor Moreira 
pede ao escrivão da irmandade dos Passos para passar a autorização e verificar o empréstimo pedido.

Cota atual: ofício nº 8
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000009
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-05-14 / 1880-05-14
Nome produtor: Fábrica de porcelanas da Vista Alegre
Âmbito e conteúdo: Carta da fábrica Vista Alegre, assinada por Daniel de Pinho, oferecendo os vasos solicitados.
Cota atual: ofício nº 9

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000010
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-11-19 / 1879-11-19
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 988 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

remetendo a circular anexa do Governo Civil de Aveiro, na sequência da circular do Ministério do Reino de 13 
de agosto de 1879 (Diário do Governo nº 183), onde se manifesta a preocupação com a educação e instrução 
popular e incentiva à criação e sustentação de bibliotecas populares.

Cota atual: ofício nº 10
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000011
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-03-20 / 1880-03-20
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 12 assinado pelo administrador do concelho Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, so-

licitando o envio de uma relação dos foreiros da Irmandade com a designação da qualidade e quantidade dos 
foros e dos anos em dívida.

Cota atual: ofício nº 11
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000012
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-02-18 / 1880-02-18
Nome produtor: Comando Militar de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Carta do Comando Militar de Aveiro solicitando a indicação do número de praças que devem 

fazer parta da procissão.
Cota atual: ofício nº 12

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000013
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-03-11 / 1880-03-11
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1350 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

rogando se manifeste sobre o conteúdo da circular remetida com o ofício nº 988 de 19 de junho de 1879.
Cota atual: ofício nº 13

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000014
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-02-06 / 1879-02-06
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 49 assinado pelo administrador do concelho, Dinis Couceiro da Costa, devolvendo o 

orçamento do corrente ano, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 14
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000015
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-04-10 / 1879-04-10
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo escrivão da irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória, 

José Ferreira Correia de Sousa, solicitando o empréstimo da imagem da Virgem da Soledade para a festividade 
da noite, devendo a irmandade recebê-la na igreja da Misericórdia, logo que finde a procissão. Em nota assinada 
pelo provedor da Irmandade do Senhor dos Passos, Moreira, autoriza-se o pedido.

Cota atual: ofício nº 15
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000016
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1878-01-21 / 1878-01-21
Nome produtor: Bernardo Xavier de Magalhães
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por Bernardo Xavier e Magalhães, provedor eleito para o ano corrente, infor-

mando motivos de muita importância e gravidade o forçam a declinar a honrosa escolha, escudando-se no ar-
tigo 1º dos estatutos, de cuja redação se infere que não pertence hoje à irmandade e, portanto, indevidamente 
aceitaria o cargo.

Cota atual: ofício nº 16
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000017
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-04-16 / 1879-04-16
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 291 assinado pelo administrador do concelho, Dinis Couceiro da Costa, remetendo os 

livros enviados com o ofício da irmandade de 3 de outubro do corrente ano.
Cota atual: ofício nº 17

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000018
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-02-22 / 1879-02-22
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 117 assinado pelo administrador do concelho, Dinis Couceiro da Costa, solicitando a inventa-

riação dos bens compreendidos nas leis de desamortização pertencentes à Irmandade do Senhor dos Passos, conforme 
exigido pelo delgado do Tesouro do distrito de Aveiro, de forma a concluir o inventário geral dos bens desamortizados.

Cota atual: ofício nº 18
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000019
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-12-18 / 1879-12-18
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1085 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

devolvendo o orçamento do corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 19

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000020
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-12-07 / 1879-12-07
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo presidente da Mesa Diretora da Irmandade do Santíssimo Sacramento da 

freguesia da Senhora da Glória, comunicando a cedência da sala das sessões à Irmandade do Senhor dos Passos, 
conforme pedido em ofício de 6 de dezembro do corrente ano.

Cota atual: ofício nº 20
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000021
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-10-27 / 1879-10-27
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 906 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

dizendo não aceitar as razões evocadas pela Irmandade do Senhor dos Passos para a não apresentação do orça-
mento, visto que no ano passado foi apresentado orçamento nas mesmas condições presentes. Pede a máxima 
brevidade na realização e envio do referido orçamento.

Cota atual: ofício nº 21
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000022
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-03-27 / 1879-03-27
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 221 assinado pelo administrador do concelho, Dinis Couceiro da Costa, solicitando o 

envio do livro das contas e das actas das sessões da irmandade até ao próximo dia 10 de abril.
Cota atual: ofício nº 22

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000023
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-04-19 / 1879-04-19
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 303 assinado pelo administrador do concelho, Dinis Couceiro da Costa, informando 

que remetera ao provedor João Maria Garcia a apresentação da escritura que respondeu que se pode remediar 
a falta da mesma pela existência de um livro onde conste a data e o nome do tabelião que cujo cartório foi 
lavrada.

Cota atual: ofício nº 23
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000024
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-04-04 / 1879-04-04
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 257 assinado pelo administrador do concelho, Dinis Couceiro da Costa, informando 

que os códigos punem apenas os factos provados e, por isso, necessita de uma cópia do inventário dos objetos 
recebidos pelo provedor João Maria Garcia e de outro com os objetos entregues por ele, que prove que ele tem 
a escritura em seu poder.

Cota atual: ofício nº 24
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000025
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-05-01 / 1879-05-01
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 344 assinado pelo administrador do concelho, Dinis Couceiro da Costa, remetendo o 

livro dos foros da irmandade e uma cópia do ofício do provedor João Maria Garcia, conforme solicitado.
Cota atual: ofício nº 25

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000026
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-03-26 / 1880-03-26
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo secretário da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória, 

Manuel Simões Maio Matias, solicitando o empréstimo da imagem da Virgem da Soledade e a cortina grande 
que serve no calvário no domingo de Passos.
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Cota atual: ofício nº 26
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000027
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-03-22 / 1880-03-22
Nome produtor: Santa Casa da Misericórdia de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, Joaquim Sequeira Mo-

reira, solicitando o empréstimo do andor de Nossa Senhora da Soledade, com todos os seus pertences, para a 
procissão de Quinta-feira maior

Cota atual: ofício nº 27
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000028
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1881-06-28 / 1881-06-28
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 354 assinado pelo administrador do concelho substituto, Francisco António o Vale 

Guimarães, solicitando o envio do orçamento para o ano de 1881-1882, com a brevidade possível.
Cota atual: ofício nº 28

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000029
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-05-19 / 1880-05-19
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 156 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

remetendo um maço com 293 recibos e outro com 449 das anuidades que ficaram em débito nos anos de 1875 
e 1876.

Cota atual: ofício nº 29
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000030
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-02-14 / 1880-02-14
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Circular nº 1260 assinada pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

solicitando resposta ao ofício nº 988 de 19 de dezembro último sobre o conteúdo da circular do governador civil 
do distrito, com toda a urgência, para que possa satisfazer ao que lhe é ordenado superiormente.

Cota atual: ofício nº 30
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000031
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-08-16 / 1880-08-16
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 481 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

solicitando o envio do orçamento do corrente ano e as contas dos anos económicos de 1877-78, 1878-79 e 1879-
80 até ao fim do mês corrente.

Cota atual: ofício nº 31
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000032
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-06-05 / 1880-06-05
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 214 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

remetendo as contas aprovadas relativas aos anos de 1874 a 1877 e solicitando o envio das contas dos anos 
económicos de 1877-78 e 1878-79.

Cota atual: ofício nº 32
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000033
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-12-15 / 1880-12-15
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 735 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

devolvendo as contas relativas aos anos económicos de 1877-78, 1878-79 e 1879-80, devidamente aprovadas.
Cota atual: ofício nº 33

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000034
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1884-11-25 / 1884-11-25
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 484 assinado pelo administrador do concelho, Joaquim Baptista Leitão, devolvendo as 

contas relativas aos anos económicos de 1882-83, 1883-84, devidamente aprovadas.
Cota atual: ofício nº 34

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000035
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1884-11-11 / 1884-11-11
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 421 assinado pelo administrador do concelho, Joaquim Baptista Leitão, devolvendo o 

orçamento do ano económico corrente, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 35

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000036
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1883-11-02 / 1883-11-02
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 121 assinado pelo administrador do concelho, Francisco António do Vale Guimarães, 

devolvendo o orçamento do ano económico corrente, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 36

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000037
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1884-04-04 / 1884-04-04
Nome produtor: Repartição de Fazenda do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 345 da Repartição de Fazenda do Distrito de Aveiro, assinado pelo delegado do Te-

souro Francisco Xavier de Sousa, comunicando a concessão provisória da igreja do extinto convento dos frades 
carmelitas descalços, com todas as suas alfaias e paramentos pertencentes à igreja, por decreto de 27 de março 
de 1884. Informa que oficiou ao administrador do concelho para que dê à referida irmandade posse de tudo que 
pelo citado decreto lhe foi concedido.

Cota atual: ofício nº 37
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000038
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1885-12-04 / 1885-12-04
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 443 assinado pelo administrador do concelho, Joaquim Pedro Correia da Rocha, devol-

vendo o orçamento do ano económico corrente, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 38

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000039
Título: Correspondência recebida
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Datas de produção: 1885-12-30 / 1885-12-30
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 506 assinado pelo administrador do concelho Joaquim Correia da Rocha, participando 

que por virtude do Regulamento de 23 do corrente mês, publicado no Diário do Governo de 28, devem entrar 
no Cofre Central do distrito até dia 4 de janeiro próximo os fundos da irmandade que não tiverem aplicação 
imediata.

Cota atual: ofício nº 39
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000040
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1885-12-30 / 1885-12-30
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 507 assinado pelo administrador do concelho Joaquim Correia da Rocha solicitando as 

contas da irmandade relativas ao ano económico de 1884-85 para posterior aprovação.
Cota atual: ofício nº 40

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000041
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1886-01-21 / 1886-01-21
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 562 assinado pelo administrador do concelho Joaquim Correia da Rocha, solicitando 

com urgência o envio de uma relação dos capitais mutuados pela irmandade, com a designação dos nomes dos 
devedores, quantias devidas dos juros, data dos respetivos títulos e cartório onde foram feitos, tudo pela forma 
indicada no ofício nº 187 de 12 de setembro de 1885.

Cota atual: ofício nº 41
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000042
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1886-03-23 / 1886-03-23
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 99 assinado pelo administrador do concelho substituto, devolvendo as contas da 

irmandade relativas ao ano económico de 1884-85, devidamente aprovadas.
Cota atual: ofício nº 42

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000043
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1885-12-15 / 1885-12-15
Nome produtor: José Cândido Gomes de Oliveira Vidal, arcipreste
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo arcipreste José Cândido Gomes de Oliveira Vidal comunicando que a ir-

mandade do Senhor dos Passos foi contemplada com sete quadros (pintura em tela) representando os Passos 
da Paixão do Senhor, na distribuição dos objetos de culto do extinto convento de Sá. É feito o convite para com-
parar na igreja daquele convento às 10 horas para receber os quadros. Em carta anexa, datada do mesmo dia, o 
provedor Jorge de Faria Melo afirma não poder comparecer na hora marcada, por ter de se ausentar da cidade, 
pedindo para mandar providenciar como for justo. Junto anexo o envelope.

Cota atual: ofício nº 43
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000044
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1886-01-20 / 1886-01-20
Nome produtor: João Pedro de Mendonça Barreto
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por João Pedro de Mendonça Barreto declarando não poder aceitar o cargo de 

provedor da irmandade, primeiro devido a afazeres oficiais e pessoais, segundo por ter sido escrivão da irman-
dade entre 1879 e 1884, logo não podendo ser eleito provedor no ano de 1886, segundo o livro das eleições dos 
irmãos. Junto anexo o envelope.
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Cota atual: ofício nº 44
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000045
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1886-01-22 / 1886-01-22
Nome produtor: Jorge de Faria e Melo
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por Jorge de Faria e Melo, provedor cessante da Irmandade do Senhor Jesus dos 

Passos da freguesia da Glória, pedindo a António dos Reis que compareça na igreja matriz da freguesia no dia 
24 do corrente mês pelas 11h30 a fim de tomar posse do cargo de tesoureiro da irmandade, para o qual fora 
eleito em assembleia geral.

Cota atual: ofício nº 45
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000046
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1886-07-22 / 1886-07-22
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 424 assinado pelo administrador do concelho Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

devolvendo as contas da irmandade relativas ao ano económico de 1885-86, devidamente aprovadas.
Cota atual: ofício nº 46

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000047
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1887-07-15 / 1887-07-15
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 47 assinado pelo administrador do concelho Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, de-

volvendo o orçamento da irmandade do ano económico corrente, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 47

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000048
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1886-01-17 / 1886-01-17
Nome produtor: Irmandade do Senhor dos Passos
Âmbito e conteúdo: Carta nº 45 enviada a João Pedro Mendonça Barreto informando da sua eleição em assembleia 

geral para o cargo de provedor da irmandade.
Cota atual: ofício nº 48

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000049
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1886-01-17 / 1886-01-17
Nome produtor: Irmandade do Senhor dos Passos
Âmbito e conteúdo: Carta nº 46 enviada a António José Martins informando da sua eleição para o cargo de escrivão 

da irmandade.
Cota atual: ofício nº 49

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000050
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1886-01-17 / 1886-01-17
Nome produtor: Irmandade do Senhor dos Passos
Âmbito e conteúdo: Carta nº 47 enviada a José Joaquim Gonçalves da Loura informando da sua eleição como vogal 

da irmandade.
Cota atual: ofício nº 50

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000051
Título: Correspondência expedida
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Datas de produção: 1886-01-17 / 1886-01-17
Nome produtor: Irmandade do Senhor dos Passos
Âmbito e conteúdo: Carta nº 51 enviada a João Simões Peixinho (e com nota de ter sido enviada igual missiva a 

Manuel da Rocha, José Marques Serrano, José Mateus Forte e João Pereira Pinheiro) informando da sua eleição 
como vogal da irmandade.

Cota atual: ofício nº 51
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000052
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1887-04-10 / 1887-04-10
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Circular nº 807 assinada pelo administrador do concelho, Sanches da Gama, solicitando a quota 

para o fundo de beneficência, após aprovação dos orçamentos das irmandades e confrarias do concelho e por 
ordem do governador civil de Aveiro.

Cota atual: ofício nº 52
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000053
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1898-09-12 / 1898-09-12
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 95 assinado pelo administrador do concelho, Sanches da Gama, devolvendo o orça-

mento relativo ao ano económico corrente, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 53

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000054
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1898-05-01 / 1898-05-01
Nome produtor: Junta de Paróquia da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo presidente da Junta de Paróquia da freguesia de Vera Cruz, o padre Manuel 

Ferreira Pinto de Sousa, comunicando a cedência à irmandade do relógio e sinos da igreja de Nossa Senhora do 
Carmo, que haviam estado na posse da Junta de Paróquia por portaria do Ministério da Fazenda de 4 de julho 
de 1845 mas ao qual não se lhe tem dado uso; mais considera que o relógio e sinos são muito necessários aos 
atos do culto da dita igreja. Na mesma carta lê-se o rascunho da carta de agradecimento enviada ao presidente 
da Junta da Paróquia a 10 de maio de 1898.

Cota atual: ofício nº 54
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000055
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1898-03-23 / 1898-03-23
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Circular nº 523 assinada pelo administrador do concelho, Sanches da Gama, comunicando que 

por ordem do governador civil e disposto no nº 5 do artigo 253º do Código Administrativo, a irmandade deve in-
cluir no orçamento do próximo ano económico e seguintes a décima parte da receita ordinária para ser aplicada 
a atos de beneficência neste concelho ou estabelecimentos de beneficência no distrito.

Cota atual: ofício nº 55
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000056
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1898-07-22 / 1898-07-22
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Circular nº 772 assinada pelo administrador do concelho, Sanches da Gama comunicando a 

recomendação da portaria do Ministério do Reino de 16 de julho do corrente ano, transcrita no Diário do Governo 
nº 156, sobre a organização do processo de contas que tenham de ser submetidas à aprovação competente. No 
mesmo documento, com data de 25 de julho de 1898, é acusada a receção do ofício circular.
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Cota atual: ofício nº 56
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000057
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1900-02-04 / 1900-02-04
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Circular nº 1018 assinada pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, informando da 

criação de um fundo especial de beneficência pública destinado à luta contra a tuberculose e relembrando da 
que a décima parte da receita ordinária das instituições de piedade se destinam a atos ou estabelecimentos 
de beneficência. Junto anexo segue carta não datada mas assinada pelo provedor da irmandade do Senhor dos 
Passos, Joaquim Manuel, remetendo o mapa das contas respeitantes ao ano económico de 1899-1900 bem como 
a quantia de 1.000 réis para o cofre do hospital de alienados.

Cota atual: ofício nº 57
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000058
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1900-01-23 / 1900-01-23
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Carta nº 941 assinada pelo administrador do concelho substituto, João Pedro de Mendonça 

devolvendo o orçamento do ano económico corrente, devidamente aprovado, e recomendando, para orçamen-
tos futuros, que se tenha em conta a recomendação do governador civil por despacho de aprovação de 19 do 
corrente.

Cota atual: ofício nº 58
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000059
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1900-03-05 / 1900-03-05
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Circular nº 2014 assinada pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando o paga-

mento da quota destinada ao fundo de beneficência distrital, relativa ao ano económico corrente.
Cota atual: ofício nº 59

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000060
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1901-03-07 / 1901-03-07
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Circular nº 659 assinada pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, recomendando que 

seja facultado o exame de todos os documentos existentes no arquivo e prestado todo o auxílio aos funcionários 
da Inspeção Geral das Bibliotecas Públicas, por decreto com força de lei de 29 de dezembro de 1887.

Cota atual: ofício nº 60
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000061
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1901-03-04 / 1901-03-04
Nome produtor: Administração do concelho
Dimensão e suporte: 1f.
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 642 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, devolvendo à irman-

dade o orçamento ordinário do ano económico corrente, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 61

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000062
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1901-04-13 / 1901-04-13
Nome produtor: Administração do concelho
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Âmbito e conteúdo: Circular nº 716 assinada pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando o paga-
mento da quota destinada ao fundo de beneficência distrital, relativa ao ano económico corrente.

Cota atual: ofício nº 62
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000063
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1901-10-18 / 1901-10-18
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 10180 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando o envio 

com a máxima brevidade do orçamento ordinário da irmandade para o ano económico de 1901 a 1902.
Cota atual: ofício nº 63

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000064
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1902-03-05 / 1902-03-05
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 189 assinado pelo administrador do concelho Barão de Cadoro, devolvendo o orça-

mento ordinário, devidamente aprovado e informando que tendo sido aprovados os orçamentos de todas as 
irmandades do concelho para o presente ano económico, quer o governador civil se proceda à cobrança das 
quotas votadas para o fundo de beneficência e tuberculose, até ao fim do corrente mês.

Cota atual: ofício nº 64
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000065
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1902-08-09 / 1902-08-09
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Circular nº 530 assinada pelo administrador do concelho José do Nascimento, solicitando a 

apresentação do orçamento do corrente ano económico em falta para satisfazer às ordens do governador civil.
Cota atual: ofício nº 65

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000066
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1902-12-31 / 1902-12-31
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Circular nº 858 assinada pelo administrador do concelho. Barão de Cadoro, solicitando, por ordem 

do governador civil, o envio de cópia dos estatutos até ao próximo dia 10 e o duplicado de todas as actas das ses-
sões, lembrando que em caso de incumprimento serão impostas as penas consignadas no Código Administrativo.

Cota atual: ofício nº 66
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000067
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1902-12-13 / 1902-12-13
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 818 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, devolvendo o orça-

mento relativo ao ano económico corrente, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 67

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000068
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1902-01-23 / 1902-01-23
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 74 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando, por ordem 

do governador civil e com a brevidade possível, o envio de uma certidão do número de irmãos à data da orga-
nização do orçamento do corrente ano económico, com indicação da taxa de anuidade paga por cada um deles.
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Cota atual: ofício nº 68
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000069
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1902-01-08 / 1902-01-08
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 44 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, relembrando que o 

prazo para entrega das contas das irmandades e confrarias para o ano económico de 1900-1901 havia termina-
do, pedindo para que sejam remetidas até ao dia 20 do presente mês.

Cota atual: ofício nº 69
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000070
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1903-02-12 / 1903-02-12
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Circular nº 947 assinada pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando, por 

ordem do governador civil, a cobrança das quotas descritas dos respetivos orçamentos, sem demora.
Cota atual: ofício nº 70

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000071
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1903-10-21 / 1903-10-21
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1311 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro , solicitando o envio 

do orçamento relativo ao corrente ano económico.
Cota atual: ofício nº 71

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000072
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1903-03-07 / 1903-03-07
Nome produtor: 3ª Circunscrição Fiscal do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 167 assinado pelo delegado do Tesouro, Jacinto José Pereira de Gouveia Caldas, ale-

gando motivos de saúde para declinar o convite que lhe havia sido feito pela Irmandade.
Cota atual: ofício nº 72

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000073
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1903-03-08 / 1903-03-08
Nome produtor: Guarda Fiscal – Circunscrição do Norte – 7ª Companhia – Secção de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 98 da 7ª Companhia da Circunscrição do Norte da Guarda Fiscal assinado pelo coman-

dante da Secção, Domingos da Ponte e Sousa tenente de Infantaria, declarando que por motivos de serviço não 
poderá comparecer no ato religiosa para que fora convidado pela Irmandade.

Cota atual: ofício nº 73
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000074
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1903-03-07 / 1903-03-07
Nome produtor: Regimento de Infantaria 24
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 353 do Regimento de Infantaria 24 assinado pelo coronel Augusto dizendo que moti-

vos de saúde o impedem de se incorporar na procissão do Senhor Jesus dos Passos, mas agradecendo o convite.
Cota atual: ofício nº 74

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000075
Título: Correspondência recebida
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Datas de produção: 1903-12-14 / 1903-12-14
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1399, com indicação de urgente, assinado pelo administrador do concelho, Barão de 

Cadoro, solicitando, por ordem terminante do governador civil, o envio do processo de contas da Irmandade 
relativo ao ano económico de 1902-1903, impreterivelmente até ao dia 22 do corrente mês.

Cota atual: ofício nº 75
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000076
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1903-12-14 / 1903-12-14
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1398, com indicação de urgente, assinado pelo administrador do concelho, Barão de 

Cadoro, solicitando, por ordem terminante do governador civil, o envio do orçamento da Irmandade relativo ao 
ano económico de 1902-1903, impreterivelmente até ao dia 22 do corrente mês.

Cota atual: ofício nº 76
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000077
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1903-04-01 / 1903-04-01
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo presidente da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de Vera 

Cruz, Alexandre Ferreira da Cunha e Sousa, convidando o provedor e irmandade do Senhor Jesus dos Passos a 
incorporar a procissão do Enterro do Senhor, que sairá da igreja de Santo António pelas 15 horas de Sexta-feira 
Santa com destino à igreja do Carmo, cuja presença tornará o ato mais imponente e aparatoso.

Cota atual: ofício nº 77
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000078
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1904-04-23 / 1904-04-23
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1612 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando, por 

ordem do governador civil, o pagamento das quotas destinadas à beneficência tuberculoses inscritas no orça-
mento e relativas ao ano económico de 1903-1904, impreterivelmente até ao próximo dia 8 de maio.

Cota atual: ofício nº 78
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000079
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1904-01-20 / 1904-01-20
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1453 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, devolvendo o orça-

mento relativo ao corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 79

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000080
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1904-08-23 / 1904-08-23
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 197 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando, por ordem 

do governador civil e com urgência, o envio do orçamento da irmandade relativo ao ano económico corrente.
Cota atual: ofício nº 80

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000081
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1904-10-11 / 1904-10-11
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Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 226 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando, por ordem 

terminante do Governador civil, o envio do orçamento relativo ao ano económico corrente, impreterivelmente 
até ao dia 27 do presente mês.

Cota atual: ofício nº 81
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000082
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1904-12-05 / 1904-12-05
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 292 assinado pelo administrador do concelho Barão de Cadoro solicitando o envio do 

orçamento do corrente ano económico impreterivelmente até ao dia 12 do mês em curso.
Cota atual: ofício nº 82

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000083
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1904-02-27 / 1904-02-27
Nome produtor: Governo Civil do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 2484 assinado pelo governador civil Carlos de Almeida Regala agradecendo mas 

declinando o convite para tomar parte no séquito da procissão do Senhor dos Passos da freguesia de Vera Cruz.
Cota atual: ofício nº 83

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000084
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1905-04-17 / 1905-04-17
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo presidente da direção da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera 

Cruz, Jaime Duarte Silva, convidando o provedor e a irmandade do Senhor Jesus dos Passos a incorporarem a 
procissão do Enterro do Senhor que sairá na Sexta-feira Santa pelas 15 horas da igreja de Santo António em 
direção à igreja do Carmo, e cuja presença tornaria o ato solene mais aparatoso.

Cota atual: ofício nº 84
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000085
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1905-12-29 / 1905-12-29
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 841 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando o envio o 

processo da conta da irmandade relativo ao ano económico de 1904-1905, sem demora.
Cota atual: ofício nº 85

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000086
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1905-03-22 / 1905-03-22
Nome produtor: Regimento de Infantaria 24
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 411 assinado pelo coronel de Infantaria 24, Bento Manuel Gonçalves Roma?, informan-

do que, apesar do regimento de infantaria 24 ter ido sempre ouvir missa e outros serviços religiosos na igreja 
do Carmo, foi negada por mais do que uma vez a chave pelo sacristão ao capelão do regimento que foi à Igreja 
do Carmo ouvir as praças de confissão. Serve este ofício para dar conta do sucedido e solicitar que continue a 
ser facultada a igreja do Carmo sempre que o capelão do regimento se apresente ao serviço do seu ministério.

Cota atual: ofício nº 86
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000087
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1905-03-17 / 1905-03-17
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Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 472 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando, por ordem 

do governador civil, o pagamento das quotas para a beneficência e tuberculose descritas nos orçamentos dos 
anos económicos de 1904-1905, impreterivelmente até ao fim do corrente mês.

Cota atual: ofício nº 87
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000088
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1905-03-16 / 1905-03-16
Nome produtor: Circunscrição Fiscal do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 50 assinado pelo delegado do Tesouro, Jacinto José Pereira de Gouveia Caldas, agra-

decendo mas declinando o convite para tomar parte na procissão do Senhor dos Passos, devido ao seu estado 
de saúde.

Cota atual: ofício nº 88
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000089
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1905-03-16 / 1905-03-16
Nome produtor: Comando da Guarda da Brigada de Infantaria
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 95 assinado pelo coronel comandante Joaquim José agradecendo o convite e confir-

mando a sua presença.
Cota atual: ofício nº 89

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000090
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1905-03-17 / 1905-03-17
Nome produtor: Guarda Fiscal – Circunscrição do Norte – 7ª Companhia – Secção de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício extraoficial assinado pelo comandante da Secção, tenente de Infantaria Domingos da 

Ponte e Sousa, declarando a impossibilidade de responder ao convite feito em virtude de ter que se apresentar 
na Figueira da Foz para assumir o comando da Companhia.

Cota atual: ofício nº 90
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000091
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1905-03-17 / 1905-03-17
Nome produtor: Governo Civil do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1205 assinado pelo governador civil, Albano de Melo, agradecendo mas declinando 

o convite a participar na procissão do Senhor dos Passos da freguesia da Vera Cruz devido ao seu estado de 
saúde precário.

Cota atual: ofício nº 91
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000092
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1905-12-13 / 1905-12-13
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 829 assinado pelo administrador do concelho substituto, Alexandre José Correia Nó-

brega, devolvendo o orçamento do corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 92

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000093
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1906-02-09 / 1906-02-09
Nome produtor: Administração do concelho
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Âmbito e conteúdo: Ofício nº 885 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando o envio 
das contas relativas ao ano económico 1904-1905, impreterivelmente até ao dia 18 do corrente mês.

Cota atual: ofício nº 93
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000094
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1905-12-12 / 1905-12-12
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1377 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, devolvendo o orça-

mento relativo ao corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 94

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000095
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1906-03-29 / 1906-03-29
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 926 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando o paga-

mento das quotas para a beneficência e tuberculose inscritas no orçamento do ano 1905-1906, até ao dia 12 de 
abril próximo.

Cota atual: ofício nº 95
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000096
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1906-11-10 / 1906-11-10
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1331 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando, por 

ordem do governador civil e sem demora, o envio do orçamento relativo ao ano económico corrente.
Cota atual: ofício nº 96

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000097
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1906-03-12 / 1906-03-12
Nome produtor: Guarda Fiscal – Circunscrição do Norte – 7ª Companhia – Secção de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício extraoficial assinado pelo comandante da Secção, tenente de Infantaria Domingos da 

Ponte e Sousa, agradecendo o convite mas dizendo não lhe ter sido possível comparecer à solene procissão do 
Senhor Jesus dos Passos, que se realizara no dia anterior pelas 16 horas.

Cota atual: ofício nº 97
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000098
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1907-03-23 / 1907-03-23
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo presidente da direção da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera 

Cruz, Jaime Duarte Silva, convidando o provedor e a irmandade do Senhor Jesus dos Passos a incorporarem a 
procissão do Enterro do Senhor que sairá na Sexta-feira Santa pelas 15h30 da igreja de Santo António em direção 
à igreja do Carmo, e cuja presença tornaria o ato solene mais aparatoso.

Cota atual: ofício nº 98
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000099
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1907-09-12 / 1907-09-12
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1760 assinado pelo presidente da comarca servindo de administrador do concelho, 
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Jaime Duarte Silva, solicitando, por ordem do governador civil e sem demora, o envio do orçamento relativo ao 
corrente ano económico.

Cota atual: ofício nº 99
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000100
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1907-02-06 / 1907-02-06
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1447 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando com 

máxima urgência o envio das contas relativas ao ano económico 1905-1906.
Cota atual: ofício nº 100

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000101
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1907-02-22 / 1907-02-22
Nome produtor: Comando da 9ª Brigada de Infantaria
Âmbito e conteúdo: Ofício assinado pelo comandante, coronel João de (?), agradecendo o convite mas dizendo não 

poder participar da procissão do Senhor dos Passos por se encontrar ausente da cidade naquele dia.
Cota atual: ofício nº 101

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000102
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1907-02-23 / 1907-02-23
Nome produtor: Governo Civil do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1502 assinado em nome do governador civil pelo oficial servindo de secretário-geral, 

Joaquim de Melo Freitas, informando não poder satisfazer a requisição da força militar porque o esquadrão de 
cavalaria, estacionado na cidade, não tem presentemente praça alguma pronta para o serviço exterior.

Cota atual: ofício nº 102
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000103
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1907-02-07 / 1907-02-07
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1449 assinado pelo administrador do concelho, Barão de Cadoro, solicitando o paga-

mento das quotas para a beneficência e tuberculose descritas no orçamento do corrente ano económico.
Cota atual: ofício nº 103

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000104
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1908-03-14 / 1908-03-14
Nome produtor: Comando da 9ª Brigada de Infantaria
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 181 com indicação de urgente assinado pelo major da brigada, João ???, informando 

que a força solicitada só pode ser fornecida por requisição feita ao governador civil do distrito.
Cota atual: ofício nº 104

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000105
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1908-12-23 / 1908-12-23
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 528 assinado pelo administrador do concelho, Amadeu Tavares da Silva, devolvendo 

o orçamento do ano económico corrente, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 105

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000106
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Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1908-09-02 / 1908-09-02
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 364 assinado pelo administrador do concelho, Amadeu Tavares da Silva, solicitando o 

envio do orçamento do ano económico corrente, impreterivelmente até ao dia 25 do mês em curso.
Cota atual: ofício nº 106

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000107
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1908-12-09 / 1908-12-09
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 503 assinado pelo administrador do concelho, Amadeu Tavares da Silva, reforçando o 

pedido feito no ofício nº 364 do envio do orçamento até ao dia 20 do mês em curso.
Cota atual: ofício nº 107

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000108
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1909-04-03 / 1909-04-03
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 32 assinado pelo presidente da direção da Irmandade do Santíssimo Sacramento da 

Vera Cruz, Jaime Duarte Silva, convidando o provedor e a Irmandade do Senhor dos Passos a incorporar a procis-
são do Enterro do Senhor, a realizar na próxima Sexta-feira Santa pelas 15 horas, com saída da igreja de Santo 
António e direção à igreja do Carmo, e cuja presença tornaria o ato solene mais aparatoso.

Cota atual: ofício nº 108
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000109
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1909-10-09 / 1909-10-09
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 986 assinado pelo administrado do concelho interino, José Júlio Pessoa (?), solicitando 

o envio urgente do orçamento relativo ao acorrente no económico.
Cota atual: ofício nº 109

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/110
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1909-01-08 / 1909-01-08
Nome produtor: Administração do concelho
Dimensão e suporte: 1f.
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 556 assinado pelo administrador do concelho, Amadeu Tavares da Silva, solicitando 

o envio da conta relativa ao ano económico de 1907-1908, impreterivelmente até ao dia 20 do mês em curso.
Cota atual: ofício nº 110

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000111
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1909-03-27 / 1909-03-27
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 674 assinado pelo administrador do concelho, Amadeu Tavares da Silva, solicitando 

o pagamento das quotas para a beneficência e tuberculose inscritas no orçamento do corrente ano económico.
Cota atual: ofício nº 111

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000112
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1910-02-17 / 1910-02-17
Nome produtor: Governo Civil do Distrito de Aveiro
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Âmbito e conteúdo: Ofício nº 184 assinado pelo governador civil substituto, Joaquim Peixinho, informando que a 
requisição de 4 praças de cavalaria para incorporar a procissão do dia 20 não pode ser satisfeita porque o Esqua-
drão de Cavalaria não dispõe presentemente de nenhuma força pronta para o serviço, visto que marchou para 
fora da localidade toda a sua força pronta.

Cota atual: ofício nº 112
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000113
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1910-03-20 / 1910-03-20
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 38 assinado pelo presidente da direção da Irmandade do Santíssimo Sacramento da 

Vera Cruz, Jaime Duarte Silva, convidando o provedor e a Irmandade do Senhor dos Passos a incorporar a pro-
cissão do Enterro do Senhor na Sexta-feira Santa que sai da igreja de Santo António pelas 15 horas em direção à 
igreja do Carmo, e cuja participação tornaria mais aparatoso o ato solene.

Cota atual: ofício nº 113
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000114
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1910-10-19 / 1910-10-19
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1527 assinado pelo administrador do concelho devolvendo o orçamento do corrente 

ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 114

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000115
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1910-00-00 / 1910-00-00
Nome produtor: Irmandade do Senhor dos Passos
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta em nome da direção da Irmandade do Senhor dos Passos agradecendo a deli-

beração espontânea de mandar rezar missa por sufrágio das almas dor irmãos falecidos da referida Irmandade.
Cota atual: ofício nº 115

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000116
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1910-00-00 / 1910-00-00
Nome produtor: Irmandade do Senhor dos Passos
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta em nome da direção da Irmandade do Senhor dos Passos agradecendo a deli-

beração espontânea de mandar rezar missa por sufrágio das almas dor irmãos falecidos da referida Irmandade, 
no aniversário dos fiéis defuntos.

Cota atual: ofício nº 116
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000117
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1911-02-28 / 1911-02-28
Nome produtor: Não assinado
Âmbito e conteúdo: Carta reclamando contra escolha da patela da música que toca o miserere por ser escolhida há 

3 anos consecutivos, dizendo mais que se o seu pedido não for atendido, protestarão contra dois membros da 
direção, António Gamelas e Ângelo da Rosa Limas, que dizem estar a ocupar o lugar ilegalmente.

Cota atual: ofício nº 117
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000118
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1910-03-09 / 1910-03-09
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
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Âmbito e conteúdo: Carta do presidente da direção da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz convi-
dando o provedor e a Irmandade do Senhor dos Passos a incorporar a procissão do Enterro do Senhor, a realizar 
na Sexta-feira Santa pelas 15 horas, com saída da igreja de Santo António em direção à igreja do Carmo, cuja 
presença tornaria o ato solene mais aparatoso.

Cota atual: ofício nº 118
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000119
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1908-04-09 / 1908-04-09
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Carta do presidente da direção da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz convi-

dando o provedor e a Irmandade do Senhor dos Passos a incorporar a procissão do Enterro do Senhor, a realizar 
na Sexta-feira Santa pelas 15 horas, com saída da igreja de Santo António em direção à igreja do Carmo, cuja 
presença tornaria o ato solene mais aparatoso.

Cota atual: ofício nº 119
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000120
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1909-03-03 / 1909-03-03
Nome produtor: Governo Civil do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta enviada ao governador civil requisitando a guarnição militar da cidade para 

comparecer na procissão do Enterro do Senhor na Sexta-feira Santa, saindo da igreja de Santo António em dire-
ção à igreja do Carmo pelas 16 horas.

Cota atual: ofício nº 120
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000121
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1910-03-21 / 1910-03-21
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Carta nº 15 do juiz da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz pedindo 

permissão para realizar a cerimónia religiosa do Santo Sepulcro na igreja do Carmo, para onde vai a procissão do 
Enterro do Senhor na Sexta-feira Santa pelas 16 horas, vinda da igreja de Santo António, e também autorização 
para utilizar todos os objetos que para este fim forem necessários.

Cota atual: ofício nº 121
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000122
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1910-03-23 / 1910-03-23
Nome produtor: Irmandade do Senhor dos Passos
Âmbito e conteúdo: Carta da direção da Irmandade de Nosso Senhor Jesus dos Passos concedendo permissão para 

o que fora pedido pela Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz em carta de 21 de março 
nomeadamente o empréstimo de todas as alfaias para a celebração da cerimónia religiosa do Santo Sepulcro na 
igreja do Carmo, cuja procissão ali tem de recolher.

Cota atual: ofício nº 122
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000123
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1910-03-21 / 1910-03-21
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Carta nº 45 assinada pelo juiz da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera 

Cruz, José da Naia Silva, pedindo permissão para realizar a cerimónia religiosa do Santo Sepulcro na igreja do 
Carmo, para onde vai a procissão do Enterro do Senhor na Sexta-feira Santa pelas 16 horas, vinda da igreja de 
Santo António, e também autorização para utilizar todos os objetos que para este fim forem necessários.

Cota atual: ofício nº 123
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000124
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1902-04-06 / 1902-04-06
Nome produtor: Governo Civil do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Carta dirigida ao governador civil do distrito de Aveiro requisitando seis praças, servindo de 

batedores, do esquadrão de Cavalaria aquartelado na cidade, para incorporar a procissão solene do Enterro do 
Senhor, a realizar na Sexta-feira Santa com saída da igreja de Santo António pelas 16 horas.

Cota atual: ofício nº 124
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000125
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1902-11-26 / 1902-11-26
Nome produtor: Administração do concelho
Dimensão e suporte: 1f.
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta dirigida ao administrador do concelho Barão de Cadoro informando que o an-

dador da Irmandade fora encarregue de receber os foros de 1899 a 1902, que se achavam em dívida, sendo 300 
réis de cada ano, e que por esse motivo ainda não entregara o orçamento relativo ao ano económico 1902-1903 
para não constar no orçamento a Administração do Concelho como devedora.

Cota atual: ofício nº 125
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000126
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1902-03-13 / 1902-03-13
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta dirigida à Irmandade pedindo para que a procissão do Enterro do Senhor, a 

realizar na Sexta-feira Santa, se recolha na igreja da Senhora da Apresentação, que serve atualmente de igreja 
paroquial; porém, sabendo que a irmandade também realizar as solenidades da Semana Santa na mesma igreja, 
pede para de harmonizarem o pároco e a mordomia da Senhora da Apresentação com a direção da Irmandade 
do Senhor dos Passos para a realização das ditas solenidades.

Cota atual: ofício nº 126
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000127
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1901-02-23 / 1901-02-23
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta convite enviada ao governador civil, ao comissário de polícia ao comandante 

da Brigada 9, ao comandante da Brigada 24 e ao comandante da Reserva para acompanharem a procissão sole-
ne do Senhor Jesus dos Passos no próximo domingo pelas 16 horas.

Cota atual: ofício nº 127
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000128
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1902-03-19 / 1902-03-19
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta convite para tomar parte na procissão solene do Enterro do Senhor, que sairá 

da igreja do Carmo na Sexta-feira Santa pelas 16 horas.
Cota atual: ofício nº 128

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000129
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1903-03-17 / 1903-03-17
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta requisitando a guarnição militar da cidade para comparecer na procissão do 

Enterro do Senhor que sairá da igreja paroquial da Vera Cruz pelas 16 horas em direção à igreja do Carmo, na 
Sexta-feira Santa.

Cota atual: ofício nº 129
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000130
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1905-03-13 / 1905-03-13
Nome produtor: Governo Civil do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta enviada ao governador civil dispensando a guarda de honra da procissão de 

domingo próximo, por decisão da Mesa diretora da Irmandade do Senhor dos Passos, por não poder ser conce-
dida gratuitamente e não haver recursos para gratificá-la.

Cota atual: ofício nº 130
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000131
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1900-00-00 / 1900-00-00
Nome produtor: Governo Civil do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Minuta das cartas nº 24 e nº 25 enviadas ao governador civil solicitando a presença de 30 

praças do Regimento de Infantaria nº 24 para acompanhar a procissão do Senhor dos Passos da igreja do Carmo, 
que se realiza no dia 15 do corrente mês pelas 16 horas e cuja gratificação será dada pela Confraria conforme 
as leis em vigor.

Cota atual: ofício nº 131
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000132
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1907-02-24 / 1907-02-24
Nome produtor: Governo Civil do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta enviado ao governador civil solicitando a participação de 4 praças de cavala-

ria, servindo de batedores, na procissão do Senhor Jesus dos Passos, a fim de tornar mais aparatosa a referida 
procissão.

Cota atual: ofício nº 132
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000133
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1909-03-15 / 1909-03-15
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta convite a incorporar a procissão solene do Senhor Jesus dos Passos, que sairá 

da igreja do Carmo pelas 15h30.
Cota atual: ofício nº 133

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000134
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1912-03-20 / 1912-03-20
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta enviada à Administração do Concelho comunicando a nomeação do vogal da 

Irmandade, Luís da Cruz Moreira, para comparecer na referida Administração no dia 24.
Cota atual: ofício nº 134

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000135
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1902-02-17 / 1902-02-17
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta enviada ao administrador do concelho informando que o número de irmãos 

da Irmandade é de 205, pagando cada um a taxa de 100 réis de anuidade, mas que no orçamento de 1901-1902 
só constam 180 irmãos uma vez que muitos deixam de pagar e outros de despedem, sendo por isso que nos 
orçamentos não se pode contar com toda a comunidade dos irmãos inscritos.

Cota atual: ofício nº 135
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000136
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1912-01-20 / 1912-01-20
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta enviada ao irmão Joaquim dos Reis Santo Tirso informando que a quantia por 

si oferecida foi empregue na aquisição de dois círios de pau-preto guarnecidos a prata.
Cota atual: ofício nº 136

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000137
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1912-05-25 / 1912-05-25
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta enviada ao administrador do concelho comunicando o envio do orçamento 

ordinário referente ao ano económico de 1911-1912 e que não fora elaborado nenhum orçamento suplementar 
por se considerar desnecessário.

Cota atual: ofício nº 137
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000138
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1900-03-22 / 1900-03-22
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta enviada informando que a igreja do Carmo não abrira ao culto nos dias 20 e 

21 do corrente por se acharem dispersos na igreja os paramentos e alfaias da procissão de domingo, achando-se 
incapaz para o culto. Adverte-se que sabendo que a igreja fora necessária para a desobriga do regimento, se 
teria providenciado de outra forma. Pede-se, em caso de serviço extraordinário a realizar na igreja de Carmo, se 
comunique com tempo suficiente a direção da Irmandade.

Cota atual: ofício nº 138
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000139
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1911-12-26 / 1911-12-26
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 343 assinado pelo administrador do concelho, António Luís Beja da Silva, 

comunicando o envio do edital do governador civil de 22 do corrente, com vista a harmonização dos estatutos 
da Irmandade ao artigo 39 da Lei da Separação do Estado das Igrejas, devendo a Irmandade apresentar em 
triplicado o indicado no nº 1 do edital de 20 de novembro passado.

Cota atual: ofício nº 139
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000140
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1911-12-18 / 1911-12-18
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 319 assinado pelo administrador do concelho, António Luís Beja da Silva, solicitando 

envio do orçamento da Irmandade do ano económico corrente.
Cota atual: ofício nº 140

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000141
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1911-11-28 / 1911-11-28
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 351 assinado pelo administrador do concelho, António Luís Beja da Silva, solicitando 

sem falta o envio da conta da Irmandade relativa ao ano económico findo.
Cota atual: ofício nº 141

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000142
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Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1911-04-06 / 1911-04-06
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1803 assinado pelo administrador do concelho, Joaquim da Costa Carvalho, solicitan-

do o pagamento das quotas para beneficência e tuberculose descritas no orçamento da Irmandade relativo ao 
corrente ano económico.

Cota atual: ofício nº 142
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000143
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1912-02-03 / 1912-02-03
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 477 assinado pelo administrador do concelho, António Luís Beja da Silva, devolvendo 

a ata da assembleia e declaração da Mesa relativas à Lei de 20 de Abril de 1911, devidamente aprovadas.
Cota atual: ofício nº 143

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000144
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1912-01-16 / 1912-01-16
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 457 assinado pelo administrador do concelho, António Luís Beja da Silva, 

solicitando a legalização da gerência financeira relativa ao 2º semestre de 1912 para que a Irmandade possa 
continuar ao abrigo da Lei da Separação.

Cota atual: ofício nº 144
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000145
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1912-05-31 / 1912-05-31
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 717 assinado pelo Administrador do Concelho, António Luís Beja da Silva, devolvendo, 

com o competente despacho do governador civil do distrito, o orçamento ordinário relativo ao ano económico 
corrente, devidamente aprovado.

Cota atual: ofício nº 145
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000146
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1912-03-07 / 1912-03-07
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 542 assinado pelo administrador do concelho, António Luís Beja da Silva, devolvendo 

o orçamento da Irmandade relativo ao ano económico corrente, a fim de ser reformado em conformidade da 
Lei da Separação.

Cota atual: ofício nº 146
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000147
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1912-06-08 / 1912-06-08
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 738 assinado pelo administrador do concelho, António Luís Beja da Silva, solicitando, 

sem falta, o pagamento das quotas para beneficência e tuberculose descritas no orçamento da Irmandade rela-
tivo ao ano económico corrente.

Cota atual: ofício nº 147
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000148
Título: Correspondência recebida
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Datas de produção: 1912-07-06 / 1912-07-06
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 815 assinado pelo administrador do concelho, António Felizardo, solicitando, sem de-

mora e conforme ofício nº 738, o pagamento das quotas para beneficência e tuberculose descritas no orçamento 
da Irmandade relativo ao ano económico corrente.

Cota atual: ofício nº 148
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000149
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1912-11-23 / 1912-11-23
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 1132 assinado pelo administrador do concelho, António Beja da Silva, solici-

tando o envio do mapa especificado das despesas da Irmandade dos últimos 5 anos anteriores à Lei de 20 de 
Abril de 1911.

Cota atual: ofício nº 149
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000150
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1912-08-27 / 1912-08-27
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 941 assinado pelo administrador do concelho, António Luís Beja da Silva, in-

formando da necessidade de modificação dos estatutos de acordo com a Lei da Separação sob pena de extinção.
Cota atual: ofício nº 150

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000151
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1912-03-16 / 1912-03-16
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 563 assinado pelo administrador do concelho António Luís Beja da Silva, solicitando 

uma nota das quantias despendidas com o culto nos últimos 5 anos e que os orçamentos futuros incluam nota 
idêntica, sem a qual não poderão ser submetidos a aprovação. Informa que são consideradas despesas com o 
culto a guarda, conservação e seguro das igrejas, despesas com alfaias, luzes, material, vestimentas e roupas, 
todas as festividades e cerimónias, e os encargos de doações ou legados. Recomenda a rigorosa observância do 
art.º 38 da Lei da Separação.

Cota atual: ofício nº 151
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000152
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1912-04-27 / 1912-04-27
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 641 assinado pelo presidente da câmara servindo de administrador do con-

celho, Luís de Pinto Guimarães, informando que fora dado novo prazo para a elaboração de estatutos das 
confrarias e irmandades de acordo com o decreto de 20 de abril de 1911 e solicitando o envio, sem demora, 
do orçamento suplementar organizado em conformidade com a Lei da Separação, como comunicado em ofício 
circular da Administração do Concelho nº 437 de 15 de janeiro de 1911.

Cota atual: ofício nº 152
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000153
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1912-03-16 / 1912-03-16
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 562 assinado pelo administrador do concelho, António Luís Beja da Silva, solicitando a 

nomeação de um vogal para fazer parte da Comissão Distrital de Assistência, criada pelo decreto de 25 de maio 
de 1911, art.º 49, que deverá comparecer no dia 24 pelas 12 horas na secretaria da Administração do concelho, 
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para se proceder à eleição dos dois vogais representantes das Mesas ou direções das corporações e estabeleci-
mentos de beneficência.

Cota atual: ofício nº 153
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000154
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1912-11-13 / 1912-11-13
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 1105 assinado pelo administrador do concelho, António Luís Beja da Silva, co-

municando que a Junta do Crédito Público resolveu que o pagamento dos juros do atual semestre das inscrições 
e mais títulos da dívida pública fica dependente da apresentação: a) de estatutos reformados em conformidade 
com a Lei da Separação do Estado das Igrejas de 10 de abril de 1911; ou b) de certidão de que foi aprovada a 
reforma dos respetivos estatutos em conformidade com a citada Lei; ou c) de certidão de que se cumpriu a Por-
taria de 18 de novembro e 1911 e se apresentou pedido da reforma dos estatutos para a aprovação no governo 
civil. As certidões referidas podem ser passadas no governo civil do distrito.

Cota atual: ofício nº 154
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000155
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1916-09-26 / 1916-09-26
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 935 assinado pelo administrador do concelho interino, Francisco de (?), devolvendo os 

estatutos da irmandade devidamente aprovados.
Cota atual: ofício nº 155

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000156
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1912-09-04 / 1912-09-04
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 966 assinado pelo administrador do concelho António Luís Beja da Silva reme-

tendo os ofícios circulares da 3ª repartição do Governo Civil do distrito nº 219 e 224, de 26 e 31 de agosto último, 
o primeiro contendo as instruções provisórias sobre orçamentos e o segundo sobre a reforma dos estatutos.

Cota atual: ofício nº 156
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000157
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1917-08-01 / 1917-08-01
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 161 assinado pelo administrador do concelho, Aurélio (?), solicitando o envio de cópia 

do inventário de todos os bens da confraria conforme determinado pela Portaria nº 959 de 11 de maio último e 
as quotas para a tuberculose, beneficência e assistência.

Cota atual: ofício nº 157
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000158
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1917-12-18 / 1917-12-18
Nome produtor: Comissariado de Polícia Civil de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 803 assinado pelo comandante de polícia, Luís Gonzaga de Morais (?), solicitando a 

chave do portão de ferro que dá acesso à igreja do Carmo no caso de se dar algum incêndio na torre ser possível 
o acesso.

Cota atual: ofício nº 158
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/159
Título: Correspondência recebida
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Datas de produção: 1918-05-18 / 1918-05-18
Nome produtor: Administração do concelho
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 988 assinado pelo administrador do concelho, Custódio Alberto de Oliveira, solicitando 

as quantias descritas no orçamento destinadas a beneficência, tuberculose e assistência municipal e distrital.
Cota atual: ofício nº 159

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000160
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1918-05-15 / 1918-05-15
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 978 assinado pelo administrador do concelho, Custódio Alberto de Oliveira, devolven-

do o orçamento ordinário relativo ao corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 160

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000161
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1917-07-16 / 1917-07-16
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 111, com nota de urgentíssimo, assinado pelo administrador do concelho, Aurélio 

(?), solicitando o cumprimento do ofício nº 4 de 8 de junho passado, remetendo imediatamente as quotas para 
assistência, beneficência e tuberculose relativas ao ano económico findo.

Cota atual: ofício nº 161
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000162
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1917-06-08 / 1917-06-08
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 4 assinado pelo administrador do concelho interino, Aurélio (?), solicitando o envio das 

quotas para assistência, beneficência e tuberculose relativos ao corrente ano económico.
Cota atual: ofício nº 162

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000163
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1917-06-18 / 1917-06-18
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 41 assinado pelo administrador do concelho, Aurélio (?), em aditamento à circular 

nº 1347 de 23 de maio último, comunica que por ordem do diretor geral de Assistência, o inventário a que se 
refere a Portaria nº 959 e que fica em poder da Irmandade, deve ser dada cópia autenticada à administração do 
concelho, para ser enviada à Direção Geral.

Cota atual: ofício nº 163
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000164
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1917-01-16 / 1917-01-16
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 987 assinado pelo administrador do concelho interino, Francisco de (?), infor-

mando que, em vista da Lei de 19 de novembro de 1910, não podem as irmandades, confrarias, misericórdias, 
etc. dispor livremente dos seus bens móveis e imóveis e caso pretendam aliená-los, no todo ou em parte, é ne-
cessário consultar previamente o Ministério do Interior para que seja ou não concedida a necessária autorização.

Cota atual: ofício nº 164
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000165
Título: Correspondência recebida



Diocese de Aveiro122

Datas de produção: 1917-07-18 / 1917-07-18
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 115 assinado pelo administrador do concelho, Aurélio (?), esclarecendo que, conforme 

Portaria nº 1011 d 5 de julho, todas as instituições de assistência, irmandades, etc., devem proceder à atualiza-
ção e revisão periódica e quinzenal dos seus inventários em todos os anos terminados em 0 e 5.

Cota atual: ofício nº 165
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000166
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1919-10-30 / 1919-10-30
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1432 assinado pelo administrador do concelho interino, Francisco Maipur(?) de Naia, 

em aditamento à circular de 17 do outubro, recomenda-se que a cópia das contas e orçamentos da irmandade 
devem ser enviados até 31 deste mês à Direção dos Serviços de Inspeção, Estatística e Cadastro da Assistência, 
do Ministério do Trabalho.

Cota atual: ofício nº 166
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000167
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1919-11-05 / 1919-11-05
Nome produtor: Instituto de Seguros Sociais Obrigatório, 11ª Direção, Inspeção Estatística e Cadastro, Ministério do 

Trabalho
Âmbito e conteúdo: Ofício s/o L.º 1 nº 1 assinado pelo administrador delegado em nome do Conselho da Adminis-

tração, acusando a receção da cópia da conta de receita e despesa da irmandade relativa ao ano de 1918-1919 e 
comunicando a falta ainda da cópia do orçamento ordinário para o ano económico de 1919-1920, a enviar com 
brevidade.

Cota atual: ofício nº 167
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000168
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1921-05-30 / 1921-05-30
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1573 assinado pelo presidente da câmara servindo de administrador do concelho soli-

citando o envio das quotas votadas no orçamento destinadas a beneficência, tuberculose e assistência municipal 
e distrital, no valor de 9,16 escudos

Cota atual: ofício nº 168
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000169
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1921-05-02 / 1921-05-02
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1428 assinado pelo administrador do concelho interino solicitando o envio de cópia 

dos estatutos atuais da irmandade, com brevidade.
Cota atual: ofício nº 169

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000170
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1921-05-30 / 1921-05-30
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1576 assinado pelo presidente da câmara servindo de administrador do concelho 

comunicando o envio do orçamento ordinário da receita e despesa da irmandade relativo ao ano económico de 
1921-1922, devidamente aprovado.

Cota atual: ofício nº 170
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000171
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1931-03-20 / 1931-03-20
Nome produtor: Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Ofício assinado em nome do juiz da Confraria do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz, João da 

Luz Naia Sardo, solicitando a cedência da igreja e imagem de Nossa Senhora da Soledade, com respetivo andor, 
pálio e mais paramentos, para a procissão do Enterro do Senhor na Sexta-feira Santa.

Cota atual: ofício nº 171
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000172
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1930-10-05 / 1930-10-05
Nome produtor: Irmandade de Nosso Senhor dos Passos da freguesia da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Cópia de ofício do provedor da Irmandade do Senhor dos Passos da freguesia da Vera Cruz 

enviado ao bispo conde expondo que o capelão da missa dos domingos e dias de guarda deixou de dizer missa 
na igreja do Carmo da Vera Cruz, freguesia populosa porque se lhe ligam os bairros de Sá e Estação, para além 
do povo das aldeias limítrofes, pedindo que enquanto não se resolve o problema o prior possa binar.

Cota atual: ofício nº 172
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000173
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1930-07-23 / 1930-07-23
Nome produtor: António B. Mello
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por António B. Mello dirigida ao amigo Fernandes comunicando a desistência 

do cargo de secretário. A carta foi escrita em papel timbrado da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses.
Cota atual: ofício nº 173

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000174
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1930-05-15 / 1930-05-15
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por vários elementos da comissão promotora da aquisição de uma imagem de 

Nossa Senhora da Fátima para a igreja do Carmo solicitando autorização para o levantamento de um altar na 
referida igreja e pedindo cooperação dentro dos recursos da direção para se efetuar a obra.

Cota atual: ofício nº 174
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000175
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1929-02-20 / 1929-02-20
Nome produtor: Irmandade de Nosso Senhor dos Passos da freguesia da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Minuta de ofício dactilografado convidando a participar na procissão de Senhor Jesus dos Pas-

sos, no próximo domingo dia 24, solenidade que sai da igreja do Carmo pelas 16h30.
Cota atual: ofício nº 175

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000176
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1931-02-12 / 1931-02-12
Nome produtor: Polícia de Segurança Pública de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 85 assinado em nome do comandante pelo capitão Arnaldo de Quina Domingues 

alertando para o cumprimento do disposto nas Portarias nº 959 e nº 1911, de 11 de maio e 15 de julho de 1917, 
respetivamente, que determinam a atualização e revisão periódica e quinquenal dos inventários da irmandade.

Cota atual: ofício nº 176
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000177
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1887-01-19 / 1887-01-19
Nome produtor: Comissão Distrital Executiva da Junta Geral de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1070 assinado pelo presidente da Comissão Distrital, J. M. Barbosa de Magalhães, de-

volvendo o auto de arrematação que acompanhava o ofício nº 64 da Irmandade e informando que é ao Governo 
Civil que compete deliberar sobre o assunto a que o ofício se referia, e não a Comissão Distrital.

Cota atual: ofício nº 177
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000178
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1886-02-03 / 1886-02-03
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 602 assinado pelo administrador do concelho, Joaquim Correia da Rocha, devolvendo 

o orçamento do corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 178

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000179
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1886-01-23 / 1886-01-23
Nome produtor: José Mateus Parto
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por José Mateus Parto, dirigida ao provador cessante Jorge Faria e Mello, co-

municando não aceitar a nomeação para vogal da Mesa diretora da Irmandade, não só porque não pertence 
a freguesia da Vera Cruz mas também por que o seu emprego não lhe deixa muito tempo para outras coisas.

Cota atual: ofício nº 179
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000180
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1886-03-08 / 1886-03-08
Nome produtor: João Mendes(?) Correia da Rocha
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por João Mendes(?) Correia da Rocha, dirigida ao provedor da Irmandade, comu-

nicando não poder aceitar a eleição para mordomo por motivos especiais que se escusa referir.
Cota atual: ofício nº 180

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000181
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1886-03-08 / 1886-03-08
Nome produtor: Joaquim P. Correia da Rocha
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por Joaquim P. Correia da Rocha, dirigida ao provedor da Irmandade, comunican-

do não poder aceitar a eleição para mordomo por ter de se ausentar um bom tempo da cidade.
Cota atual: ofício nº 181

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000182
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1886-07-20 / 1886-07-20
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 414 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

devolvendo o orçamento do corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 182

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000183
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1887-01-13 / 1887-01-13



DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE. – Arquivos religiosos da cidade de Aveiro 125

Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 113 assinado pelo administrador do concelho interino, Manuel Ferreira Correia 

de Sousa, informando que as contas a submeter à aprovação do Tribunal Administrativo devem ser acompanha-
das dos emolumentos respetivos, conforme tabela abaixo, e que devem ser submetidas duas cópias e nãos os 
livros originais, pois as contas ficam também arquivadas na secretaria do referido Tribunal.

Cota atual: ofício nº 183
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000184
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1887-01-22 / 1887-01-22
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 148 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

devolvendo o auto de arrematação que acompanhava o ofício onde pedia para administrar as obras na igreja do 
Carmo, informando que é à Comissão Executiva que compete dar tal autorização e não o governo civil.

Cota atual: ofício nº 184
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000185
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1887-01-27 / 1887-01-27
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 176 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

comunicando a autorização dada pelo governador civil do distrito para a Irmandade administrar as obras proje-
tadas na igreja do Carmo.

Cota atual: ofício nº 185
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000186
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1887-03-04 / 1887-03-04
Nome produtor: Junta de Paróquia da freguesia de Nossa Senhora da Glória
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 13 assinado pelo presidente da Junta de Paróquia da freguesia de Nossa Senhora da 

Glória, José Cândido Gomes de Oliveira Vidal, solicitando, com brevidade, o pagamento da quota de 4.035 réis 
destinada a subsidiar o ensino primário na freguesia, e relativa ao ano de 1886, pois já há muito findou o prazo 
para a satisfazer a cobrança.

Cota atual: ofício nº 186
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000187
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1887-04-19 / 1887-04-19
Nome produtor: Junta de Paróquia da freguesia de Nossa Senhora da Glória
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 18 assinado pelo presidente da Junta de Paróquia da freguesia de Nossa Senhora da 

Glória, José Cândido Gomes de Oliveira Vidal, solicitando a limpeza do arco da capela que a Irmandade do Senhor 
dos Passos tem na igreja matriz da freguesia, que já havia sido pedido a todas as confrarias que têm capelas 
a seu cargo na referida igreja, pedindo que a limpeza se proceda de forma a terminar em simultâneo com as 
restantes obras, que devem terminar no próximo mês de maio.

Cota atual: ofício nº 187
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/188
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1887-07-15 / 1887-07-15
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 47 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

devolvendo o orçamento do corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 188
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000189
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1887-08-10 / 1887-08-10
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 154 enviado pelo administrador do concelho substituto solicitando o envio, até dia 31 

de outubro próximo, das contas da Irmandade, sob pena de aplicação de multa, e relembrando que as contas 
devem ir acompanhadas do emolumento respetivo para o Tribunal Administrativo e dos seguintes documentos: 
recibos originais de todas as despesas, cópia de todos os contratos, relação das dívidas ativas e passivas, orça-
mento geral e suplementar, mapa das despesas autorizadas e pagas, certidão por onde se prove que as contas 
estiveram patentes a quem as quis examinar, cópia da ata da sessão em que foram discutidas e aprovadas e 
cópia do acórdão que aprovou a última conta.

Cota atual: ofício nº 189
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000190
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1887-08-11 / 1887-08-11
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 157 assinado pelo administrador do concelho substituto, Manuel Ferreira Correia 

de Sousa, solicitando o envio do questionário remetido em ofício nº 429 de 25 de abril último, devidamente 
preenchido.

Cota atual: ofício nº 190
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000191
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1888-02-04 / 1888-02-04
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 635 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira 

Sobreiro, informando que qualquer obra que se faça, quer seja designada em orçamento ordinário, quer em 
extraordinário, deve ser acompanhada por do orçamento especial organizado pelos competentes peritos, sem 
o não serão abonadas as despesas relativas a obras pela falta de cumprimento do disposto no artigo 390 do 
Código Administrativo.

Cota atual: ofício nº 191
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000192
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1888-02-04 / 1888-02-04
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 635 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira 

Sobreiro, informando que qualquer obra que se faça, quer seja designada em orçamento ordinário, quer em 
extraordinário, deve ser acompanhada por do orçamento especial organizado pelos competentes peritos, sem 
o não serão abonadas as despesas relativas a obras pela falta de cumprimento do disposto no artigo 390 do 
Código Administrativo.

Cota atual: ofício nº 192
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000193
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1888-07-23 / 1888-07-23
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1063 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

devolvendo o orçamento do corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 193

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000194
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Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1890-07-23 / 1890-07-23
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 613 assinado pelo administrador do concelho substituto, José Eugénio de Almeida 

Castelo Branco, solicitando o envio dos seguintes documentos: recibo dos 100 réis de despesa de expediente, 
orçamento do ano de 1889-1890, uma relação das dívidas ativas e passivas, uma cópia da ata da sessão em que 
as contas foram discutidas e aprovadas e uma certidão por onde se prove que foi afixado o edital expondo as 
contas a reclamação. Pede mais, para juntar ao orçamento do corrente ano económico, cópia da ata da sessão 
onde foi discutido e aprovado, mapa dos rendimentos nos três últimos anos e certidão por onde se prove que 
esteve patente a reclamações. Diz que devem ser enviados 2.410 réis: 1.410 reis para o Tribunal Administrativo 
pelo exame das contas e 1.000 réis para os hospitais de alienados, sem o que o orçamento do corrente ano 
económico não pode ser provado.

Cota atual: ofício nº 194
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000195
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1890-10-10 / 1890-10-10
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 859 assinado pelo administrador do concelho interino, Alfredo Balduíno A. de (?), 

lembrando que termina a 31 do corrente mês o prazo para a apresentação das contas das irmandades.
Cota atual: ofício nº 195

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000196
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1890-11-11 / 1890-11-11
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 962 assinado pelo administrador do concelho interino, Alfredo Balduíno de (?), devol-

vendo o orçamento do corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 196

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000197
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1891-02-14 / 1891-02-14
Nome produtor: Francisco da Silva Ribeiro
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por Francisco da Silva Ribeiro agradecendo mas não-aceitação a eleição para 

fazer parte da Irmandade do Senhor dos Passos por razão que brevemente será conhecida.
Cota atual: ofício nº 197

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000198
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1891-03-05 / 1891-03-05
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo juiz da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória, José 

Pinheiro Nobre, pedindo a cedência da igreja do Carmo e mais objetos para a realização da procissão do Enterro do 
Divino Redentor e convidando os irmãos do Senhor dos Passos a pegar no estandarte, pirâmides e borlas do mesmo.

Cota atual: ofício nº 198
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000199
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1891-05-21 / 1891-05-21
Nome produtor: Direção das Obras Públicas do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 313 assinado pelo engenheiro diretor das Obras Públicas do Distrito de Aveiro, Francis-

co da Silva Ribeiro, solicitando informação sobre a aplicação do subsídio de 300.000 réis, concedido por portaria 
de 31 de agosto de 1887, nas obras de reparação do templo das extintas carmelitas descalças.
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Cota atual: ofício nº 199
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000200
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1891-11-30 / 1891-11-30
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 903 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobreiro, 

devolvendo o orçamento do corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 200

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000201
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1892-01-22 / 1892-01-22
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 62 assinado pelo administrador do concelho, Manuel Nunes de Oliveira Sobrei-

ro, chamando a atenção, em nome do governador civil do distrito, para a fiscalização e pontual observância das 
disposições dos decretos de 19 do corrente, publicados no Diário do Governo nº 15, que determinam a cessação 
do abono de gratificações, não provimento de vagaturas, apresentação de empregados ou aumento de venci-
mento por diuturnidade de serviço.

Cota atual: ofício nº 201
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000202
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1892-01-27 / 1892-01-27
Nome produtor: Luís Cabral (?) de Oliveira (?)
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por Luís Cabral (?) de Oliveira (?) agradecendo mas não aceitando a eleição 

para servir a Irmandade do Senhor dos Passos no ano económico de 1892 a 1893 pois a sua posição de militar 
o impede de fazer parte de Irmandades.

Cota atual: ofício nº 202
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000203
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1892-01-27 / 1892-01-27
Nome produtor: Manuel Rodrigues (?), padre
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo padre Manuel Rodrigues (?) agradecendo a eleição para um cargo na 

Irmandade do Senhor dos Passos mas observando que as suas obrigações escolares e outras não deixam muito 
tempo e que não tem residência fixa nem permanente na cidade.

Cota atual: ofício nº 203
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/204
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1892-01-30 / 1892-01-30
Nome produtor: Manuel Eduardo Pinto (?)
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por Manuel Eduardo Pinto (?) renunciando ao cargo na Irmandade do Senhor 

dos Passos por não ter tempo.
Cota atual: ofício nº 204

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000205
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1892-08-11 / 1892-08-11
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 707 assinado pelo administrador do concelho substituto, João Pedro de Mendonça 

Barreto, devolvendo o orçamento do ano económico de 1892-1893, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 205
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000206
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1893-02-24 / 1893-02-24
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 118 assinado pelo administrador do concelho, Eugénio de Albuquerque San-

ches da Gama, transcrevendo o ofício circular da 3ª repartição do Governo Civil, sob o nº 5, de 17 de janeiro 
último, sobre a apresentação dos documentos de despesa, das quantias pagas por celebração de missas, ofícios, 
sufrágios ou quaisquer legados pios, e da reforma dos documentos em conformidade com o exposto. Inclui nota 
que foi respondido a 2 de março de 1893.

Cota atual: ofício nº 206
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000207
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1893-05-25 / 1893-05-25
Nome produtor: Câmara Municipal de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 166 assinado pelo presidente da câmara municipal de Aveiro, Jaime de Magalhães 

Lima, convidando para o provedor e restante Irmandade do Senhor dos Passos a incorporar a procissão de Corpus 
Christi, como se recomenda e determina no parágrafo 48, título 6º do livro 10 das Ordenações, que sairá da igreja 
da Sé na Glória pelas 16 horas do dia 1 de junho próximo. O lugar a tomar na procissão será mesma dos anos 
anteriores para todas as Irmandades.

Cota atual: ofício nº 207
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000208
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1893-08-05 / 1893-08-05
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 759 assinado pelo administrador do concelho substituto, João Pedro de Mendonça 

Barreto, devolvendo o orçamento do ano económico de 1893-1894, devidamente aprovado e com a modificação 
indicada no respetivo despacho.

Cota atual: ofício nº 208
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000209
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1894-06-23 / 1894-06-23
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 246 assinado pelo administrador do concelho, Eugénio de Albuquerque Sanches da 

Gama, devolvendo o orçamento do ano económico de 1894-1895, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 209

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000210
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1894-12-19 / 1894-12-19
Nome produtor: António da Cruz Vieira, pároco da Senhora da Glória
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo pároco da Senhora da Glória, António da Cruz Vieira, acusando a receção 

do ofício que dava conhecimento de uma reunião dos irmãos do Senhor Jesus dos Passos, desta freguesia, a fim 
de serem aprovados os novos estatutos.

Cota atual: ofício nº 210
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000211
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1895-01-21 / 1895-01-21
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 709 assinado pelo administrador do concelho, Eugénio de Albuquerque Sanches da 
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Gama, convocando, nos termos do disposto no art.º 335 do Código Administrativo, a Mesa da Assembleia da 
eleição para os diferentes cargos da direção da Irmandade do Senhor dos Passos, do dia 13 do corrente, para 
comparecer na Administração do Concelho no dia 22 do corrente às 12 horas, para se examinar a reclamação de 
vários irmãos contra a validade da eleição da referida Mesa.

Cota atual: ofício nº 211
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000212
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1895-02-05 / 1895-02-05
Nome produtor: Juízo de Direito da comarca de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício assinado pelo juiz de Direito, Eduardo da Costa Almeida, enviado cópia da sentença pro-

ferida no recurso administrativo, relativa à eleição da Irmandade do Senhor dos Passos da freguesia de Nossa 
Senhora da Glória.

Cota atual: ofício nº 212
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000213
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1895-04-27 / 1895-04-27
Nome produtor: José António Marques
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por José António Marques solicitando a dispensa temporária de todos os cargos 

que atualmente exerce na Irmandade do Senhor dos Passos até o Tribunal se pronunciar sobre uma questão que 
envolve a sua dignidade.

Cota atual: ofício nº 213
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000214
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1895-05-30 / 1895-05-30
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 949 assinado pelo administrador do concelho, Eugénio de Albuquerque Sanches da 

Gama, devolvendo o orçamento da receita e despesa do ano económico de 1895-1896, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 214

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000215
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1895-07-02 / 1895-07-02
Nome produtor: Governo Civil do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Oficio nº 414 assinado pelo governador civil substituto, A(?) Fernandes Oliveira, solicitando 

que o provedor da Irmandade se pronuncie sobre o requerimento de Joaquim Maria dos Reis Santo Tirso, que 
apresenta queixa do secretário da Irmandade.

Cota atual: ofício nº 215
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000216
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1895-07-27 / 1895-07-27
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 103 assinado pelo administrador do concelho, Eugénio de Albuquerque San-

ches da Gama, informando, em nome do governador civil do Distrito, que por ofício circular da 3ª Repartição 
nº 214 determina que todos os processos de contas de corporações administrativas venham acompanhados de 
uma relação nominal de todos os vogais efetivos ou substitutos que exerceram funções no ano económico das 
contas em causa, sem o que as contas não poderão ser submetidas à aprovação superior.

Cota atual: ofício nº 216
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000217
Título: Correspondência recebida



DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE. – Arquivos religiosos da cidade de Aveiro 131

Datas de produção: 1896-02-17 / 1896-02-17
Nome produtor: Duarte Mendes Correia da Rocha
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por Duarte Mendes Correia da Rocha declinando o convite para fazer parte da 

Irmandade do Senhor dos Passos pois, tendo-se levantado uma dissidência dentro da referida Irmandade, ele 
é advogado da parte dissidente, que exige a revogação dos novos estatutos; considera, pois, que a sua vida 
profissional é incompatível com a pertença à Irmandade. Diz lamentar a dissidência de alguns membros e faz 
votos para que este caso possa terminar sem consequências graves para a Irmandade.

Cota atual: ofício nº 217
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000218
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1896-05-04 / 1896-05-04
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 100 assinado pelo administrador do concelho, Eugénio de Albuquerque Sanches da 

Gama, devolvendo o orçamento relativo ao ano económico de 1896-1897, devidamente aprovado, e chamando 
a atenção para o disposto no art.º 286º, nº 12 do Código Administrativa, na organização dos orçamentos futuros 
da Irmandade.

Cota atual: ofício nº 218
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000219
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1897-09-02 / 1897-09-02
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 107 assinado pelo administrador do concelho, Eugénio de Albuquerque Sanches da 

Gama, devolvendo o orçamento do corrente ano económico d 1897-1898, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 219

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000220
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1930-03-07 / 1930-03-07
Nome produtor: Manuel Augusto (?) Costa
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo ex-secretário Manuel Augusto (?) Costa pedindo a exoneração do cargo de 

secretário devido aos seus afazeres profissionais.
Cota atual: ofício nº 220

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000221
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1935-04-17 / 1935-04-17
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo juiz da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória, Antó-

nio de Oliveira Farelo, convidando o provedor e Irmandade do Senhor Jesus dos Passos a assistir à procissão do 
Enterro do Senhor que deve sair da igreja do Carmo, pelas 17 horas, na Sexta-feira Santa, solicitando a cedência 
da igreja e mais o que for preciso para tal fim.

Cota atual: ofício nº 221
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000222
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1926-01-22 / 1926-01-22
Nome produtor: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Âmbito e conteúdo: Ofício assinado pelo tesoureiro da Irmandade do Senhor dos Passos, Firmino Fernandes, convi-

dando a assistir à missa pela alma dos irmãos falecidos no desastre ocorrido em 27 de novembro passado, que 
terá lugar na igreja do Carmo no próximo dia 27, pelas 10 horas.

Cota atual: ofício nº 222
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000223
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1934-04-26 / 1934-04-26
Nome produtor: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta enviando cópia da ata da assembleia-geral da Confraria do Senhor dos Passos 

da Glória em que aprovou o quadro do pessoal e respetivos vencimentos, de acordo com as instruções constan-
tes no ofício circular de 20 do corrente, sob o nº 21

Cota atual: ofício nº 223
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000224
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1924-03-13 / 1924-03-13
Nome produtor: Diocese de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Licença assinada por D. Manuel, bispo conde, autorizando a realização da festividade do Senhor 

dos Passos na freguesia de Vera Cruz nos dias 15 e 16 de março.
Cota atual: ofício nº 224

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000225
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1920-00-00 / 1900-00-00
Nome produtor: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Minuta de ofício enviado ao encarregado dos negócios da Santa Sé solicitando a faculdade de bi-

nação ao presbítero Pedro Ferreira Marcela, a fim de ser provido na capelania da Irmandade, agora vaga pela no-
meação do capelão respetivo para pároco da Moita, diocese de Coimbra. Diz o provedor da Irmandade do Senhor 
dos Passos da Vera Cruz, Alfredo Esteves, que esta capelania é de grande necessidade para facilitar ao populoso 
bairro do Carmo e Sá, distante da igreja paroquial, o cumprimento do preceito da missa aos domingos e dias san-
tificados e de guarda, por não haver dentro da grande área do mesmo bairro nenhuma outra missa naqueles dias.

Cota atual: ofício nº 225
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000226
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1919-06-19 / 1919-06-19
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 951 assinado pelo presidente da Câmara servindo de administrador do concelho, 

solicitando o envio das quotas votadas no orçamento da Irmandade destinadas a beneficência, tuberculose e 
assistência municipal e distrital.

Cota atual: ofício nº 226
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000227
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1920-11-29 / 1920-11-29
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1139 assinado pelo administrador do concelho interino, Amílcar de Mourão Gamelas, 

capitão de infantaria, comunicando que o prazo das remessas das cópias do orçamento e contas à Direção de 
Estatística e Cadastro de Assistência e Institutos de Seguros Sociais Obrigatórios e de Previdência Geral termina, 
impreterivelmente, no dia 31 de dezembro próximo. Inclui nota de que foi remetida cópia do orçamento e contas 
de 1919-1920 no dia 31 de dezembro de 1920.

Cota atual: ofício nº 227
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000228
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1919-03-12 / 1919-03-10
Nome produtor: Diocese de Coimbra
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Âmbito e conteúdo: Licença assinada por D. Manuel, bispo conde, autorizando a realização da exposição da imagem 
do Senhor dos Passos à veneração dos fiéis na freguesia de Vera Cruz e respetiva procissão no dia 15 de março, 
conforme pedido no ofício de 8 de março e assinado pelo coadjutor da freguesia, Pedro dos Santos Gamelas. No 
verso, nova petição feita ao bispo e no despacho favorável.

Cota atual: ofício nº 228
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000229
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1921-06-10 / 1921-06-10
Nome produtor: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta enviada ao administrador do concelho acusando a receção do ofício circular nº 

1583, do corrente mês, ao qual se dará cumprimento oportunamente.
Cota atual: ofício nº 229

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000230
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1922-07-09 / 1922-06-24
Nome produtor: Ministério do Trabalho. Instituto de Seguros Sociais Obrigatórios e de Previdência Geral. Direção dos 

Serviços de Inspeção, Estatística e Cadastro da Assistência. Secção de Estatística.
Âmbito e conteúdo: Ofício da secção de Estatística da Direção dos Serviços de Inspeção, Estatística e Cadastro da As-

sistência, do Instituto de Seguros Sociais Obrigatórios e de Previdência Geral do Ministério do Trabalho comuni-
cando o envio dos modelos de estatístico a serem devidamente preenchidos e devolvidos à Direção de Serviços. 
Informa-se que os dados referentes ao movimento financeiro deverão ser extraídos das contas de gerência de 
1920-1921 e os relativos o movimento de assistidos, material, pessoal, etc., deverão ser referidos ao citado ano 
económico. No verso, apontamentos dos dados a enviar, com data de 9 de julho de 1922

Cota atual: ofício nº 230
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000231
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1933-04-07 / 1933-04-07
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento das freguesias da Vera Cruz e da Glória
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelos juízes da Irmandade do Santíssimo Sacramento das freguesias da Vera 

Cruz e da Glória, Ricardo Pereira Campos e José Gonçalves Reis, respetivamente, convidando a incorporar na 
procissão do Enterro do Senhor, a realizar no próximo dia 14, pelas 16 horas, saindo da igreja do Carmo e percor-
rendo as ruas da cidade, devendo recolher na igreja da Glória.

Cota atual: ofício nº 231
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000232
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1925-02-28 / 1925-02-28
Nome produtor: Diocese de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Licença assinada por D. Manuel, bispo conde, autorizando a realização da festividade do Senhor 

dos Passos na freguesia de Vera Cruz, com procissão, nos dias 7 e 8 de março; a exposição da imagem não pode-
rá fazer-se para além das 3/4 horas do sol-posto. Foi também concedida licença para que o sermão do Calvário 
possa ser pregado pelo reverendo doutor Cândido Abílio de Almeida Gomes.

Cota atual: ofício nº 232
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000233
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1927-08-17 / 1927-08-17
Nome produtor: Polícia de Segurança Pública de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício assinado pelo comissário geral de Polícia, o capitão António (?), chamando atenção para 

o decreto nº 14027, de 2 do corrente mês, e em especial para o nº 8 e suas alíneas da tabela anexa ao mesmo 
decreto, o qual se transcreve.
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Cota atual: ofício nº 233
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000234
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1929-03-25 / 1929-03-25
Nome produtor: Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo juiz da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz, 

Manuel da Naia Sanches, solicitando a cedência da igreja do Carmo, para nela se recolher a procissão do Enterro 
do Senhor, e mais alfaias que são precisas tais como a Nossa Senhora, pálio, estandarte, lanternas e sepulcro, 
convidando ao mesmo tempo a Irmandade do Senhor dos Passos a incorporar a procissão.

Cota atual: ofício nº 234
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000235
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1928-06-12 / 1928-06-12
Nome produtor: Polícia de Segurança Pública de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1541 assinado pelo comissário geral de Polícia, o capitão António (?), devolvendo o 

orçamento ordinário da Irmandade relativo ao ano económico de 1928-1929, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 235

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000236
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1927-06-27 / 1927-06-27
Nome produtor: Comissariado de Polícia do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 985 assinado pelo comissário geral de Polícia solicitando o envio, com a brevidade 

possível, da quantia de 20,14 escudos referentes às quotas votadas no orçamento da Irmandade, destinadas a 
beneficência, tuberculose e assistência municipal e distrital.

Cota atual: ofício nº 236
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000237
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1927-07-13 / 1927-07-13
Nome produtor: Comissariado de Polícia do Distrito de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1023 assinado pelo comissário geral de Polícia devolvendo o orçamento ordinário 

relativo ao corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 237

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000238
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1926-06-18 / 1926-06-18
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 416 assinado pelo administrador do concelho devolvendo o orçamento ordinário da 

receita e despesa relativo ao futuro ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 238

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000239
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1926-07-17 / 1926-07-17
Nome produtor: Comissariado da Polícia Civil de Aveiro
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 460 assinado pelo comissário de Polícia solicitando o envio, com a brevidade possível, 

da quantia de 22,02 escudos referentes às quotas votadas no orçamento da Irmandade, destinadas a beneficên-
cia, tuberculose e assistência municipal e distrital.

Cota atual: ofício nº 239
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000240
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1925-09-09 / 1925-09-09
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1988 assinado pelo delegado do Governo interino, Alfredo Ribeiro de Matos Vigor(?), 

devolvendo o orçamento ordinário relativo ao corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 240

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000241
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1925-01-21 / 1925-01-21
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício circular nº 1579 assinado pelo delegado do governo interino, José Moreira Faria, comu-

nicando que os emolumentos pelo julgamento de contas foram elevados em 50% pelo art.º 2º da Lei nº 1252, 
devendo as contas da Irmandade enviadas para julgamento vir acompanhadas do emolumento aumentado nos 
termos da lei.

Cota atual: ofício nº 241
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000242
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1924-11-11 / 1924-11-11
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1486 assinado pelo delegado do governo interino, José Moreira Faria, solicitando 

o envio de uma relação das ações que a Irmandade possui ou administra, com indicação da sua qualidade, 
numeração, valor nominal e mais características que as descrimine suficientemente, para dar cumprimento ao 
disposto na portaria nº 4238, publicada no Diário do Governo nº 232, 1ª série, de 16 de outubro último. Inclui 
nota de reprovado em 2 de dezembro de 1924.

Cota atual: ofício nº 242
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000243
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1925-07-13 / 1925-07-13
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1872 assinado pelo delegado do governo interino, José Moreira Faria, solicitando 

o envio das quotas votadas no orçamento da Irmandade destinadas a beneficência, tuberculose e assistência 
municipal e distrital, no valor de 9,42 escudos.

Cota atual: ofício nº 243
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000244
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1925-06-18 / 1925-06-18
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1817 assinado pelo delegado do governo, José Moreira Faria, comunicando a devolu-

ção, pela Comissão Executiva da Junta Geral do Distrito, o orçamento ordinário do ano económico de 1925-1926 
a fim de os respetivos gerentes cumprirem a alínea g) do nº 12 de art.º253 do Código Administrativo de 1896 e 
o parágrafo único do nº 14 Lei nº 1645 de 4 de agosto de 1924.

Cota atual: ofício nº 244
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000245
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1924-04-22 / 1924-04-22
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1179 assinado em nome do delegado do governo pelo secretário Luís António da 
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Fonseca e Silva solicitando o envio das quotas votadas no orçamento da Irmandade destinadas a beneficência, 
tuberculose e assistência municipal e distrital, no valor de 8 escudos.

Cota atual: ofício nº 245
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000246
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1924-07-30 / 1924-07-30
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 1322 assinado pelo delegado do governo interino, Luís António da Fonseca e Silva, 

devolvendo o orçamento ordinário relativo ao ano económico corrente, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 246

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000247
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1923-12-21 / 1923-12-21
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício assinado pelo administrador do concelho, Joaquim (?) Júdice (?), solicitando o envio da 

conta de Gerência da Irmandade à Direção dos Serviços de Inspeção, Estatística e Cadastro de Assistência do 
Ministério do Trabalho, até ao dia 31 do corrente mês. Inclui nota que foi enviada a 20 de dezembro de 1923.

Cota atual: ofício nº 247
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000248
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1923-08-14 / 1923-08-14
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 878 assinado pelo administrador do concelho, Francisco de Almeida(?), devolvendo o 

orçamento ordinário da receita e despesa relativo ao corrente ano económico, devidamente aprovado.
Cota atual: ofício nº 248

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000249
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1922-05-29 / 1922-05-29
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 25 assinado pelo administrador do concelho, António Frutuoso de Andrade, solicitan-

do o envio das quotas votadas no orçamento da Irmandade destinadas a beneficência, tuberculose e assistência 
municipal e distrital, no valor de 8,16 escudos.

Cota atual: ofício nº 249
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000250
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1920-02-24 / 1920-02-23
Nome produtor: Diocese de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Despacho favorável do senhor Bispo D. Manuel ao pedido de licença de exposição da imagem 

do Senhor Jesus dos Passos na igreja do Carmo, procissão e sermão, a cargo do padre Albino Valente de Matos, 
prior de Alquerubim da diocese do Porto, com a condição de nenhum sacerdote intervir em atos do culto depois 
de 3/4 horas da tarde.

Cota atual: ofício nº 250
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000251
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1910-00-00 / 1900-00-00
Nome produtor: Irmandade do Senhor dos Passos
Âmbito e conteúdo: Minuta de duas cartas enviadas ao encarregado dos Negócios da Santa Sé uma solicitando 

a continuação da capelania da Irmandade, por ter sido nomeado pároco da Moita o seu antigo capelão, para 
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facilitar ao populoso bairro do Carmo e Sá desta freguesia o cumprimento do preceito da missa aos domingos e 
dias santos de guarda; outra a faculdade de binação do presbítero Pedro Ferreira Marcela, a fim de ser provido 
na capelania da Irmandade, agora vaga pela nomeação do capelão respetivo para pároco da Moita, diocese de 
Coimbra, o que facilitaria muito ao populoso bairro do Carmo e Sá desta freguesia o cumprimento do preceito 
da missa e dias santificados de guarda.

Cota atual: ofício nº 251
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0002/000252
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1910-00-00 / 1900-00-00
Nome produtor: Irmandade do Senhor dos Passos
Âmbito e conteúdo: Minuta de exposição sobre a mudança de sede da Irmandade do Senhor dos Passos da igreja 

da Senhora da Glória para a do Carmo.
Cota atual: ofício nº 252

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0003
Título: Correspondência sobre a concessão da Igreja do extinto Convento do Carmo de Aveiro à Irmandade do Senhor 

Jesus dos Passos de Aveiro
Datas de produção: 1884-04-24 / 1889-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç. (10 docs.)
Âmbito e conteúdo: Igreja do Carmo. Diário do Governo nº 73 de 31 de março de 1884 em que vem publicado o 

decreto da concessão da igreja do Carmo. Cópia do auto de posse da mesma igreja. Documentos com respeito à 
concessão dos sinos e relógio da mesma igreja à Junta de Paróquia da Vera Cruz. O requerimento e cartas com 
respeito à concessão da túnica nova para o Senhor dos Passos. Todos os documentos acima indicados se acham 
dentro desta folha de papel.

Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, correspondência, mç. 3
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0003/00001
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1884-04-24 / 1884-05-02
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 776 assinado pelo administrador do concelho substituto, Francisco António do Vale 

Guimarães, comunicando que por ofício de 19 de abril último, o presidente da Junta de Paróquia da Vera Cruz in-
formara que os sinos e relógio do Carmo pertenciam à referida Junta, como se prova pela cópia da ata da sessão 
da Junta de Paróquia da Vera Cruz de 18 de outubro de 1846, e cópia da Portaria remetida pelo Administrador 
do concelho, que junto se anexam. Inclui uma nota questionando se a Junta não teria já perdido esse direito 
pois há já 40 anos que o governador civil não tomara posse dos sinos e relógio do Carmo, não os entregando à 
Junta como determinava a Portaria do Ministério do Reino de 10 de julho de 1845, ficando os objetos até hoje 
no extinto convento.

Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, Correspondência, mç. 3, doc. 1
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0003/00002
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1884-12-27 / 1884-12-27
Nome produtor: Administração do concelho
Âmbito e conteúdo: Ofício nº 592 assinado pelo administrador do concelho substituto, Francisco António do Vale 

Guimarães, enviando cópia do auto de posse da igreja do extinto dos frades carmelitas descalços, suas depen-
dências, alfaias e paramentos, dada à Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, ereta na paroquial igreja de Nossa 
Senhora da Glória, que junto se anexa.

Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, Correspondência, mç. 3, doc. 2
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0003/00003
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-02-15 / 1889-00-00
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Nome produtor: Condessa da Torre
Âmbito e conteúdo: Carta da Condessa da Torre informando que a túnica do Senhor dos Passos da Graça está já 

dada até ao ano de 1892 e que está na lista dos mesmos pedidos a imagem do Senhor dos Passos da igreja de 
Nossa Senhora da Glória, em resposta ao pedido de um piedoso donativo para a aquisição da túnica da imagem 
do Senhor dos Passos da Graça.

Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, Correspondência, mç. 3, doc. 3
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0003/00004
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-03-24 / 1880-03-24
Nome produtor: Marquês de Penalva
Âmbito e conteúdo: Carta do Marquês de Penalva agradecendo o envio de cópia da sessão da direção da Irmandade 

do Senhor dos Passos onde se regista a gratidão da Irmandade para com o serviço que o marquês de lhe prestou. 
Junto anexo um cartão com indicação de envio do despacho da condessa da Torre.

Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, Correspondência, mç. 3, doc. 4
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0003/000006
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1881-04-08 / 1881-04-08
Nome produtor: Condessa da Torre
Âmbito e conteúdo: Carta da condessa da Torre agradecendo os pêsames enviados pela Irmandade do Senhor Jesus 

dos Passos pela morte de seu pai. Anexo o envelope.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, Correspondência, mç. 3, doc. 6

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0003/00007
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1882-03-06 / 1882-03-06
Nome produtor: Marquesa de Fronteira
Âmbito e conteúdo: Carta do Marquesa de Fronteira sobre a oferta da túnica ao Senhor dos Passos, que este ano foi 

oferecida por um major reformado, e quando isso acontece veste-se a túnica do devoto por baixo e a oferecida 
pelo marquês e Condessa da Torre por cima, tal como sucedido com a túnica enviada para o Senhor de Alverca; 
lamenta que a túnica para Aveiro esteja na lista apenas para o ano de 1889 e que por vezes há falhas ou túni-
cas de devoção e, por isso, muito estimaria vestir a imagem do Senhor, que está muito necessitada. Anexo o 
envelope.

Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, Correspondência, mç. 3, doc. 7
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0003/00008
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1882-03-00 / 1882-03-00
Nome produtor: Marquês de Penalva
Âmbito e conteúdo: Carta do Marquês de Penalva lamentando que a Marquesa de Fonteira não tenha dado despa-

cho ao seu requerimento. Diz enviar a carta da Marquesa, para que fique em poder do destinatário João Pedro 
de Mendonça Barreto, para que seja mostrada em ocasião própria, pois acredita que não vai viver mais 7 anos, 
os mesmos necessários para que a túnica pertença à imagem do Senhor de Aveiro, e lamenta que apesar dos 
teatros que se edificam, das estátuas erigidas e das exposições que se realizam não haja quem dê uma túnica 
ao Senhor dos Passos. Anexo o envelope.

Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, Correspondência, mç. 3, doc. 8
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0003/00009
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1879-03-02 / 1879-03-02
Nome produtor: Marquês de Penalva
Âmbito e conteúdo: Carta do Marquês de Penalva informando que a Condessa da Torre dará a túnica para a imagem 

do Senhor dos Passos de Aveiro mas o donativo só poderá realizar-se no ano de 1888, porque daqui até lá já está 
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prometida a outras partes. Pede que a Irmandade do Senhor dos Passos responda se está disponível para es-
perar tanto tempo e, em caso, afirmativo, qual a igreja da cidade onde se venera a imagem. Anexo o envelope.

Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, Correspondência, mç. 3, doc. 9
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0003/00005
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1880-02-23 / 1880-02-23
Nome produtor: Condessa da Torre
Âmbito e conteúdo: Carta da Condessa da Torre sobre o pedido de túnica para Aveiro que era o mesmo feito pela 

viscondessa de Balsemão, e informa que a igreja de Aveiro pode contar com a túnica para o ano de 1889.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, Correspondência, mç. 3, doc. 5

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/004/0003/00010
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1870-03-01 / 1880-03-01
Âmbito e conteúdo: Carta onde se diz que, infelizmente, a Condessa da Torre só poderá dar a túnica do Senhor dos 

Passos no ano de 1888; a espera é longa mas a condessa necessita saber se aceitam o donativo para esta época.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, Correspondência, mç. 3, doc. 9

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1698-00-00 / 1999-02-28
Dimensão e suporte: 8 liv.; 3 mç.
Âmbito e conteúdo: Diz respeito a contas, receitas e despesas da Irmandade, orçamento, mandados de pagamento.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0001
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1698-00-00 / 1792-02-01
Dimensão e suporte: 1 liv. (197 f. ms.; 310x225 mm); perg., papel
Âmbito e conteúdo: Regista entradas da receita e despesa. Regista inventário do arquivo e objetos da Irmandade 

em 1792-01-26, a f. 148v-150.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de receita e despesa, liv.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0002
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1794-00-00 / 1875-11-17
Dimensão e suporte: 1 liv. (200 f. ms.; 310 x 225 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro é para as Contas da Confraria do Senhor dos Passos da freguesia 

de São Miguel desta Cidade. Dou comissão ao professor régio José Marques de Oliveira para numerar e rubricar, 
Aveiro 12 de Janeiro de 1796. O provedor da Comarca Nuno de Faria da Mota Amorim.” Regista entradas da 
receita e despesa. Regista inventário do arquivo e objetos da Irmandade em 1821-01-27, a f. 89v-95v.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de receita e despesa, liv.2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0003
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1851-00-00 / 1873-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (24 f. ms.; 322x220 mm)
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de receita e despesa, liv.3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0004
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1889-00-00 / 1896-05-15
Dimensão e suporte: 1 liv. (8 f. ms.; 325x225 mm)
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de receita e despesa, liv.4
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0005
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1895-01-05 / 1896-06-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (4 f. ms.; 322x220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “ Há-de servir este livro para as contas da Irmandade do Senhor dos Passos 

desta cidade: vai numerado e rubricado com a minha rubrica de – Gama – e no fim leva o competente termo 
de encerramento. Administração do Concelho de Aveiro, 5 de Janeiro de 1895. O Administrador do Concelho, 
Eugénio de Albuquerque Sanches da Gama.”

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de receita e despesa, liv.5
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0006
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1911-02-06 / 1934-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de receita e despesa, liv.6

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0007
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1952-00-00 / 1999-02-28
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de receita e despesa, liv.7

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0008
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1966-01-23 / 1978-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “ Vai este livro servir para nele serem escrituradas todas as contas de débi-

tos e créditos da Irmandade do Senhor dos Passos da freguesia da Vera Cruz de Aveiro, contendo 50 folhas todas 
por mim rubricadas com a rubrica que uso. Aveiro 24 de Janeiro de 1966. O Provedor, João da Silva.”

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de receita e despesa, liv.8
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1874-01-01 / 1918-10-20
Dimensão e suporte: 1 mç. (58 doc., papel)
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta geral da receita e da despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na 

igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa a diversos anos económicos, documen-
tos de despesa, letras, cópias dos acórdãos, cópias de actas das sessões, mapas da receita e mapas comparativos 
das verbas de despesa autorizadas pelo orçamento ordinário.

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de receita e despesa, mç.1
Existência e localização de originais: Orçamentos de receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000001
Título: Conta do Tesoureiro da Irmandade dos Passos
Datas de produção: 1874-01-01 / 1877-12-31
Dimensão e suporte: 3 mç.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da receita e despesa feita pelo tesoureiro da Irmandade dos Passos, documentos 

de despesa, certidões de missas
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000002
Título: Conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor dos Passos da cidade de Aveiro no ano económico de 

1877-1878
Datas de produção: 1877-07-00 / 1880-12-07
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Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor dos Passos da cidade de Aveiro e 

o auto de tomada de contas
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000003
Título: Conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor dos Passos da freguesia de Nossa Senhora da Glória da 

cidade de Aveiro no ano económico de 1882-1883
Datas de produção: 1882-07-00 / 1884-10-19
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor dos Passos da freguesia de Nossa 

Senhora da Glória da cidade de Aveiro
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000004
Título: Conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor dos Passos da freguesia de Nossa Senhora da Glória da 

cidade de Aveiro no ano económico de 1883-1884
Datas de produção: 1883-00-00 / 1884-10-19
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor dos Passos da freguesia de Nossa 

Senhora da Glória da cidade de Aveiro
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000005
Título: Conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor dos Passos da freguesia de Nossa Senhora da Glória da 

cidade de Aveiro no ano económico de 1884-1885
Datas de produção: 1884-07-00 / 1886-01-09
Dimensão e suporte: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor dos Passos da freguesia de Nossa 

Senhora da Glória da cidade de Aveiro no ano económico de 1884-1885 e cópia do acórdão do Conselho do Dis-
trito proferido em sessão de 13 de março de 1886.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000006
Título: Aprovação de Contas
Datas de produção: 1885-09-29 / 1889-00-00
Dimensão e suporte: 7 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui as Contas correntes do ano económico 1885-1886; o Mapa comparativo das verbas de 

despesas autorizadas pelo orçamento ordinário, relativo ao ano económico 1886-1887; minuta de edital e cer-
tidão de afixação do mesmo; Receita da conta do Tribunal Administrativo; Receita dos anos económicos 1886-
1887, 1887-1888 e 1888-1889; e Receitas e despesas.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000007
Título: Conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa Senhora 

da Glória da cidade de Aveiro relativamente ao ano económico de 1894-1895
Datas de produção: 1894-00-00 / 1895-08-02
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor dos Passos ereta na igreja paroquial 

de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro relativamente ao ano económico de 1894-1895, a relação de do-
cumentos necessários à apresentação das contas e a despesa com o aniversário pelas almas dos irmãos falecidos.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000008
Título: Conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da cidade de Aveiro e relativa ao ano 

económico de 1895-1896
Datas de produção: 1895-00-00 / 1896-06-30
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da cidade de Avei-

ro e relativa ao ano económico de 1895-1896 e a despesa com o aniversário pelas almas dos irmãos falecidos.
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000009
Título: Conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa 

Senhora do Carmo da cidade de Aveiro desde 1 de Julho de 1896 a 30 de Junho de 1897
Datas de produção: 1896-07-01 / 1898-01-18
Dimensão e suporte: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja 

paroquial de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro desde 1 de Julho de 1896 a 30 de Junho de 1897 e 
cópia da aprovação das contas.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000010
Título: Conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa 

Senhora do Carmo da cidade de Aveiro desde 1 de Julho de 1897 a 30 de Junho de 1898
Datas de produção: 1897-07-01 / 1898-06-30
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja 

paroquial de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro desde 1 de Julho de 1897 a 30 de Junho de 1898.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000011
Título: Conta do ano económico de 1898-1899
Datas de produção: 1898-00-00 / 1899-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta do ano económico de 1898-1899.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000012
Título: Conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa 

Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1899 a 1900
Datas de produção: 1899-00-00 / 1900-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja 

paroquial de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1899 a 1900.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000013
Título: Conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa 

Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1900 a 1901
Datas de produção: 1900-00-00 / 1902-03-07
Dimensão e suporte: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja 

paroquial de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1899 a 1900, a aprova-
ção do orçamento e cópia das contas do ano económico em causa.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000014
Título: Conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa 

Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1901 a 1902
Datas de produção: 1901-00-00 / 1902-06-30
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja 

paroquial de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1901 a 1902.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000015
Título: Conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa 

Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1902 a 1903
Datas de produção: 1902-00-00 / 1903-06-30
Dimensão e suporte: 2 fol.
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Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja 
paroquial de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1902 a 1903.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000016
Título: Conta geral da Irmandade dos Passos em 1903-1904
Datas de produção: 1903-00-00 / 1904-06-30
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta geral da Irmandade dos Passos em 1903-1904.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000017
Título: Conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo 

da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1904 a 1905
Datas de produção: 1905-03-18 / 1906-06-01
Dimensão e suporte: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de 

Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1904 a 1905 e cópia da cópia do 
acórdão.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000018
Título: Conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo 

da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1905 a 1906
Datas de produção: 1905-00-00 / 1907-03-22
Dimensão e suporte: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de 

Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1905 a 1906 e cópia da cópia do 
acórdão.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000019
Título: Conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo 

da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1906 a 1907
Datas de produção: 1906-00-00 / 1908-03-24
Dimensão e suporte: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de 

Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1906 a 1907 e cópia da cópia do 
acórdão.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000020
Título: Conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo 

da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1907 a 1908
Datas de produção: 1907-00-00 / 1909-03-04
Dimensão e suporte: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de 

Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1907 a 1908 e cópia da cópia do 
acórdão.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000021
Título: Conta de 1908-1909
Datas de produção: 1908-00-00 / 1909-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta de 1908-1909 e o orçamento de 1909-1910

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000022
Título: Conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo 

da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1908 a 1909
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Datas de produção: 1908-00-00 / 1910-08-16
Dimensão e suporte: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de 

Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1908 a 1909 e cópia da cópia do 
acórdão.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000023
Título: Conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo 

da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1909 a 1910
Datas de produção: 1909-00-00 / 1911-05-18
Dimensão e suporte: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de 

Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1909 a 1910 e cópia da cópia do 
acórdão.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000024
Título: Conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo 

da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1910 a 1911
Datas de produção: 1910-00-00 / 1911-06-30
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de 

Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1910 a 1911.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000025
Título: Conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo 

da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1916 a 1917
Datas de produção: 1916-00-00 / 1917-00-00
Dimensão e suporte: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta geral da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de 

Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1916 a 1917, documentos de des-
pesa, relação nominal d direção da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do 
Carmo da cidade de Aveiro no ano económico de 1916-1917.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0009/000026
Título: Conta geral da receita e da despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja paroquial de 

Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1917 a 1918
Datas de produção: 1917-00-00 / 1918-10-20
Dimensão e suporte: 18 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta geral da receita e da despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta 

na igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa ao ano económico de 1917 a 1918, 
documentos de despesa, Letras, cópia do acórdão, cópia da ata da sessão de 20 de Outubro de 1918, Mapa da 
receita realizada pela Irmandade de Nossa Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do Carmo 
de Aveiro, e Mapa comparativo das verbas de despesa autorizadas pelo orçamento ordinário da Irmandade de 
Nossa Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do Carmo de Aveiro relativo ao ano económico 
de 1917-1918 e pagas durante a gerência do mesmo ano.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010
Título: Documentos de receita e despesa
Datas de produção: 1851-00-00 / 1935-06-30
Dimensão e suporte: 1 mç. (70 doc., papel)
Âmbito e conteúdo: Inclui recibos da receita e da despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na 

igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa a diversos anos económicos, receitas 
das esmolas das caixas da igreja, das procissões e despesas diversas; inclui também a licenças para se fazer a 
festividade do Senhor dos Passos
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Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de receita e despesa, mç.2
Existência e localização de originais: Orçamentos de receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000001
Título: Despesa
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo da despesa obrigatória com missas, emolumentos administrativos, Secretaria e 

esmolas a indigentes da freguesia da Vera Cruz, com preferência para irmãos da Confraria
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000002
Título: Despesa do Calvário
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa com quebras velas e brandões e aluguer de velas e brandões, no valor de 

13.080 réis, assinada por Azevedo.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.2

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000003
Título: Despesa do Calvário
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa com quebras velas e brandões e aluguer de velas e brandões, e fundição de 

brandões quebrados no valor de 14.940 réis, assinada por Azevedo.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.3

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000004
Título: Despesa do Calvário
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa com quebras e aluguer de velas e brandões no valor de 1.540 réis, assinada 

por Azevedo.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.4

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000005
Título: Despesa do Calvário
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa com quebras velas e brandões e aluguer de velas e brandões, e fundição de 

velas e brandões quebrados no valor de 14.240 réis, assinada por Azevedo.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.5

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000006
Título: Despesa do Calvário
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa com quebras velas e brandões e aluguer de velas e brandões, e fundição de 

brandões quebrados no valor de 12.940 réis, assinada por Azevedo.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.6

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000007
Título: Receitas e despesas da Irmandade do Senhor dos Passos
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00
Âmbito e conteúdo: Inclui despesas com vinho, doce, pedras para diademas e receitas de esmolas.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.7

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/8
Título: Contas para pagar
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00
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Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.8
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000009
Título: Despesa do Calvário
Datas de produção: 0000-02-24 / 0000-02-24
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa com quebra de 1 velas e brandões no valor de 2.125 réis, assinada por Costa 

Azevedo.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.9

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000010
Título: Despesa com a Procissão dos Passos em 1851
Datas de produção: 1851-00-00 / 1851-00-00
Âmbito e conteúdo: Inclui, por exemplo, as despesas com o sermão, a cera, a música, dos sacristães, pregador, 

servente e andador.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.10

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000011
Título: Despesa com a Procissão dos Passos em 1863
Datas de produção: 1863-00-00 / 1863-00-00
Âmbito e conteúdo: Inclui, por exemplo, as despesas com o sermão, a cera, a música, dos sacristães, pregador, 

servente e andador.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.11

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000012
Título: Despesa com a Procissão dos Passos em 1865
Datas de produção: 1865-00-00 / 1865-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui, por exemplo, as despesas com o sermão, a cera, a música, dos sacristães, pregador, 

servente e andador.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.12

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000013
Título: Despesa com a Procissão dos Passos em 1867
Datas de produção: 1867-00-00 / 1867-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui, por exemplo, as despesas com o sermão, a cera, a música, dos sacristães, pregador, 

servente e andador.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.13

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000014
Título: Despesa do Calvário
Datas de produção: 1867-03-18 / 1867-03-18
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa com quebras velas e brandões e aluguer de velas e brandões no valor de 1.580 

réis, assinada por Azevedo.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.14

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000015
Título: Despesa com a Procissão dos Passos em 1868
Datas de produção: 1868-00-00 / 1868-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui, por exemplo, as despesas com o sermão, a cera, a música, dos sacristães, pregador, 

servente e andador.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.15
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000016
Título: Despesa com a Procissão dos Passos em 1869
Datas de produção: 1869-00-00 / 1869-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui, por exemplo, as despesas com o sermão, a cera, a música, dos sacristães, pregador, 

servente e andador.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.16

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000017
Título: Despesa com a procissão do Senhor dos Passos no ano 1869
Datas de produção: 1869-02-23 / 1869-03-01
Dimensão e suporte: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa com quebras velas e brandões e aluguer de velas e brandões, no valor de 

12.560 réis, assinada por Azevedo, e recibos de pagamento pelo cargo de mordomo, e Nota dos praças que 
foram na procissão dos Passos do dia 22 de fevereiro.

Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.17
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000018
Título: Despesa com a Procissão dos Passos em 1870
Datas de produção: 1870-00-00 / 1870-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui, por exemplo, as despesas com o sermão, a cera, a música, dos sacristães, pregador, 

servente e andador.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.18

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000019
Título: Relação numérica dos praças de Infantaria que se compôs a guarda de honra na procissão dos Passos nesta 

cidade e que receberam a gratificação abaixo designada
Datas de produção: 1870-03-15 / 1870-03-15
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa feita com os praças de Infantaria que compuseram a guarda de honra na 

procissão dos Passos; regista-se a sua Companhia, número, postos e gratificação.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.19

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000020
Título: Despesa com a Procissão dos Passos em 1871
Datas de produção: 1871-00-00 / 1871-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui, por exemplo, as despesas com o sermão, a cera, a música, dos sacristães, pregador, 

servente e andador.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.20

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000021
Título: Despesa com a Procissão dos Passos em 1871
Datas de produção: 1871-00-00 / 1871-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui, por exemplo, as despesas com o sermão, a cera, a música, dos sacristães, pregador, 

servente e andador.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.21

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000022
Título: Despesa
Datas de produção: 1871-02-06 / 1871-02-06
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Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa feita com a compra de 8 arráteis de figos meia garrafa de vinho do Porto, 

assinada por José Gamelas.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.22

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000023
Título: Relação das praças que compuseram a guarda da procissão do Passos
Datas de produção: 1871-03-05 / 1871-03-05
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo do nome dos praças que participaram na procissão dos Passos, com indicação 

da Companhia, número, posto, nome e importância a pagar.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.23

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000024
Título: Despesa do Calvário
Datas de produção: 1871-03-06 / 1871-03-06
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa com quebra de 1 velas e brandões no valor de 12.160 réis, assinada por Aze-

vedo.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.24

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000025
Título: Despesa do Calvário
Datas de produção: 1871-03-06 / 1871-03-06
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa com quebras e aluguer de velas e brandões no valor de 2.125 réis, assinada 

por Azevedo.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.25

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000026
Título: Conta da volta do Carmo
Datas de produção: 1872-02-25 / 1872-02-25
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a conta da volta do Carmo assinada por José Luís Bernardo
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.26

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000027
Título: Despesa do Calvário
Datas de produção: 1873-00-00 / 1873-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa com quebra de 1 velas e brandões, fundição de brandão quebrado e aluguer 

de velas e brandões, no valor de 2.560 réis, assinada por Costa Azevedo.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.27

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000028
Título: Despesa com a procissão do Senhor dos Passos no ano 1873
Datas de produção: 1873-00-00 / 1873-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui as despesas realizadas com a procissão do Senhor dos Passos no ano 1873
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.28

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000029
Título: Despesa com a procissão do Senhor dos Passos no ano 1873
Datas de produção: 1873-03-06 / 1873-03-06
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Dimensão e suporte: 3 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o recibo da oficina de impressor de chapa, a relação das praças de destacamento de Infan-

taria nº 19 que compuseram a guarda de honra da procissão do Senhor dos Passos, e as despesas com o Calvário.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.29

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000030
Título: Folha de receitas e despesas
Datas de produção: 1888-00-00 / 1891-00-01
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Folha de receitas com esmolas e de despesas com a procissão do Senhor Jesus dos Passos.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.30

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000031
Título: Rendimento das esmolas e despesas diversas feitas na igreja do Carmo e mais despesas feitas para a Ir-

mandade
Datas de produção: 1888-00-00 / 1888-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.31

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000032
Título: Folha de receitas e despesas
Datas de produção: 1888-12-23 / 1891-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Folha dos rendimentos das esmolas e dos foros, e das despesas com ordenados, lavagem da 

igreja, compra de flores para o altar da Senhora da Soledade, obras.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.32

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000033
Título: Rendimento das esmolas e despesas diversas feitas na igreja do Carmo e mais despesas feitas para a Ir-

mandade
Datas de produção: 1889-00-00 / 1889-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.33

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000034
Título: Folha de receitas e despesas
Datas de produção: 1890-00-00 / 1891-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Folha das esmolas tiradas na igreja do Carmo e despesas diversas.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.34

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000035
Título: Rendimento das esmolas e despesas diversas feitas na igreja do Carmo e mais despesas feitas para a Ir-

mandade
Datas de produção: 1890-00-00 / 1890-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.35

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000036
Título: Folha de receitas e despesas
Datas de produção: 1891-00-00 / 1891-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Folha das despesas feitas na igreja, com salários e obras, e rendimentos das esmolas da Ir-

mandade.
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Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.36
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000037
Título: Despesas feitas com a procissão dos Passos
Datas de produção: 1891-00-00 / 1891-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.37

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000038
Título: Rendimento das esmolas e despesas diversas feitas na Igreja do Carmo e mais despesas feitas para a Ir-

mandade
Datas de produção: 1891-00-00 / 1891-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.38

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000039
Título: Esmolas tiradas na igreja do Carmo
Datas de produção: 1891-00-00 / 1891-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.39

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000040
Título: Receitas e despesas da Irmandade do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1891-00-00 / 1893-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.40

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000041
Título: Folha de receitas e despesas
Datas de produção: 1891-01-00 / 1891-12-20
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Folha das despesas correntes e com as obras da sacristia da igreja do Carmo, e receitas das 

esmolas tiradas na igreja e pelas portas, e da lenha e madeira vendidas.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.41

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000042
Título: Saldo das esmolas das portas
Datas de produção: 1891-12-20 / 1891-12-20
Dimensão e suporte: 1 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.42

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000043
Título: Folha de receitas e despesas
Datas de produção: 1892-00-00 / 1894-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Folha das despesas com a procissão do Senhor Jesus dos Passos, e com rédito das esmolas do 

Senhor dos Passos tiradas no Carmo e na Glória.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.43

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000044
Título: Receitas e despesas da Irmandade do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1893-00-00 / 1894-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.44
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000045
Título: Despesa com a Procissão de 1894
Datas de produção: 1894-00-00 / 1894-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das despesas feitas com a procissão de 1894.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.45

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000046
Título: Despesa com a procissão do Senhor dos Passos no ano 1895
Datas de produção: 1895-00-00 / 1895-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.46

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000047
Título: Despesa com a procissão dos Passos no ano de 1897 e receita do mesmo ano
Datas de produção: 1897-00-00 / 1897-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.47

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000048
Título: Receitas e despesas da Irmandade do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1897-00-00 / 1898-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui, por exemplo, despesas com a procissão do Senhor dos Passos e receitas da venda dos 

Estatutos
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.48

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000049
Título: Despesa com a procissão de Passos no ano de 1898
Datas de produção: 1898-00-00 / 1898-00-00
Dimensão e suporte: 3 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa com a procissão de Passos no ano de 1898, uma relação dos mordomos para 

o ano de 1898 e um recibo da compra de tecidos
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.49

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000050
Título: Despesa com a procissão de Passos no ano de 1899
Datas de produção: 1899-00-00 / 1899-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.50

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000051
Título: Despesa da Antiga Alfaiataria Leão D’Ouro
Datas de produção: 1899-02-22 / 1899-02-22
Dimensão e suporte: 1 postal
Âmbito e conteúdo: Inclui a despesa feita com o aluguer de 45 cepas de seda roxa da Antiga Alfaiataria Leão d’Ouro.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.51

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000052
Título: Despesa com a procissão de Passos no ano de 1900
Datas de produção: 1900-00-00 / 1900-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.52
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000053
Título: Documentos de receita e despesa
Datas de produção: 1919-00-00 / 1923-00-00
Dimensão e suporte: 25 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui despesas com a procissão do Senhor dos Passos, com a cera do altar-mor, despesas com 

o conserto dos telhados das dependências da igreja do Carmo, recibos de pagamento e receitas das esmolas 
tiradas pela rua para a procissão do Senhor dos Passos

Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.53
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000054
Título: Despesas
Datas de produção: 1928-02-00 / 1928-12-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui despesas com as procissões do Senhor dos Passos, da Senhora da Soledade, de Santa 

Eufémia, da Senhora do Carmo, cera a portas.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.54

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000055
Título: Pagamento ao Barão de Cadoro
Datas de produção: 1907-08-31 / 1907-08-31
Dimensão e suporte: 1 fol.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.55

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000056
Título: Despesa feita com a Procissão de Senhor dos Passos no ano de 1920
Datas de produção: 1919-08-27 / 1920-03-11
Dimensão e suporte: 4 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo da despesa feita com a procissão do Senhor dos Passos de 1920; a despesa com 

o azeite para a Confraria do Senhor dos Passos no Carmo, no ano 1919; 3 recibos de pagamento.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.56

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000057
Título: Despesa com a procissão de Passos no ano de 1924
Datas de produção: 1924-03-16 / 1924-12-31
Dimensão e suporte: 14 docs.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.57

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000058
Título: Receita e Despesa feita com a Procissão de Senhor dos Passos no ano de 1925
Datas de produção: 1925-03-08 / 1925-03-08
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das receitas e despesas feitas com a procissão de 8 de março de 1925.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.58

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000059
Título: Despesas
Datas de produção: 1925-09-29 / 1925-09-29
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo de despesas com trigo galego, trigo tremoz, milho da terra e galinhas.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.59

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000060
Título: Receita e Despesa feita com a Procissão de Senhor dos Passos no ano de 1927
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Datas de produção: 1927-02-13 / 1927-02-13
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das receitas e despesas feitas com a procissão de 13 de fevereiro de 1927.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.60

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000061
Título: Receita e Despesa feita com a Procissão de Senhor dos Passos no ano de 1928
Datas de produção: 1928-03-04 / 1928-03-04
Dimensão e suporte: 4 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das receitas e despesas feitas com a procissão de 4 de março de 1928, e dife-

rentes contas que têm de ser pagas.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.61

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000062
Título: Receitas da Irmandade do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1928-07-01 / 1930-06-30
Dimensão e suporte: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui receitas das esmolas das caixas da igreja, das portas e das procissões
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.62

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000063
Título: Receitas da Irmandade do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1928-11-25 / 1930-06-30
Dimensão e suporte: 22 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui receitas de foro anual pelo São Miguel de Setembro, das esmolas das caixas e portas e 

das procissões, do aluguer de materiais, da venda de objetos e tecidos, entre outros.
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.63

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000064
Título: Despesas da Irmandade do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1929-01-17 / 1929-06-30
Dimensão e suporte: 30 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui recibos de pagamento de despesas diversas feitas com a procissão do Senhor dos Passos
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.64

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000065
Título: Despesas da Irmandade do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1929-11-11 / 1930-06-30
Dimensão e suporte: 22 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui recibos de pagamento de despesas diversas feitas com a procissão do Senhor dos Passos 

e 1 licença assinada por D. Manuel bispo conde para se fazer a festividade do Senhor dos Passos
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.65

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000066
Título: Receitas e despesas da Irmandade do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1930-07-01 / 1931-06-30
Dimensão e suporte: 34 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui receitas das esmolas das caixas da igreja, das portas e das procissões e despesas diversas
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.66

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000067
Título: Receitas e despesas da Irmandade do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1931-07-01 / 1932-06-30
Dimensão e suporte: 40 docs.
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Âmbito e conteúdo: Inclui receitas das esmolas das caixas da igreja, das portas e das procissões e despesas diversas
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.67

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000068
Título: Receitas e despesas da Irmandade do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1932-01-07 / 1933-06-30
Dimensão e suporte: 43 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui receitas das esmolas das caixas da igreja, das portas e das procissões e despesas diversas; 

inclui também a licença assinada por D. Manuel bispo conde para se fazer a festividade do Senhor dos Passos
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.68

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000069
Título: Receitas e despesas da Irmandade do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1933-01-07 / 1934-06-30
Dimensão e suporte: 46 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui receitas das esmolas das caixas da igreja, das portas e das procissões e despesas diversas; 

inclui também a licença assinada por D. Manuel bispo conde para se fazer a festividade do Senhor dos Passos
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.69

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0010/000070
Título: Receitas e despesas da Irmandade do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1934-01-07 / 1935-06-30
Dimensão e suporte: 62 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui receitas das esmolas das caixas da igreja, das portas e das procissões e despesas diversas; 

inclui também a licença assinada por D. Manuel bispo conde para se fazer a festividade do Senhor dos Passos
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, receita e despesa mç.2, doc.70

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011
Título: Documentos de receita e despesa
Datas de produção: 1851-03-24 / 1928-06-30
Dimensão e suporte: 1 mç.; 18 mç.; 36 docs.; papel
Âmbito e conteúdo: Inclui recibos da receita e da despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na 

igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro relativa a diversos anos económicos, receitas 
das esmolas das caixas da igreja, das procissões e despesas diversas; inclui também a licenças para se fazer a 
festividade do Senhor dos Passos

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, registo de receita e despesa, mç.3
Existência e localização de originais: Orçamentos de receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000001
Título: Documentos de despesa
Datas de produção: 1925-03-03 / 1925-03-20
Dimensão e suporte: 11 docs.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000002
Título: Documentos de receita e despesa
Datas de produção: 1925-11-30 / 1928-03-08
Dimensão e suporte: 20 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui despesas e receitas com a procissão do Senhor dos Passos

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000003
Título: Documentos de despesa da Irmandade dos Passos no ano económico de 1875 a 1876
Datas de produção: 1875-02-04 / 1876-02-10
Dimensão e suporte: 12 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentos de despesa da Irmandade dos Passos no ano económico de 1875 a 1876
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l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000004
Título: Documentos de despesa da gerência da Irmandade dos Passos no ano económico de 1878 a 1879
Datas de produção: 1878-00-00 / 1879-00-00
Dimensão e suporte: 35 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentos de despesa da gerência da Irmandade dos Passos no ano económico de 1878 a 

1879
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000005
Título: Documentos de despesa da gerência da Irmandade dos Passos no ano económico de 1879 a 1880
Datas de produção: 1879-00-00 / 1880-00-00
Dimensão e suporte: 26 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentos de despesa da gerência da Irmandade dos Passos no ano económico de 1879 a 

1880 e cópia do acórdão do Conselho do Distrito
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000006
Título: Documentos de despesa da gerência da Irmandade dos Passos no ano económico de 1880 a 1881
Datas de produção: 1880-00-00 / 1881-00-00
Dimensão e suporte: 23 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentos de despesa da gerência da Irmandade dos Passos no ano económico de 1880 a 

1881
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000007
Título: Documentos de despesa da gerência da Irmandade dos Passos no ano económico de 1881 a 1882
Datas de produção: 1881-00-00 / 1882-00-00
Dimensão e suporte: 21 docs.
Âmbito e conteúdo: Documentos de despesa da gerência da Irmandade dos Passos no ano económico de 1881 a 

1882 e cópia do acórdão do Conselho do Distrito
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000008
Título: Documentos de despesa da conta corrente
Datas de produção: 1882-09-27 / 1883-06-30
Dimensão e suporte: 17 docs.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000009
Título: Documentos de despesa da conta corrente
Datas de produção: 1883-11-10 / 1884-06-30
Dimensão e suporte: 15 docs.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000010
Título: Contas da direção da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos em 1886
Datas de produção: 1884-04-20 / 1886-05-02
Dimensão e suporte: 24 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui os documentos pagos da festividade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro em 21 de 

março de 1886, uma relação dos objetos recebidos pertencentes à igreja de Nossa Senhora do Carmo em Aveiro, 
recibos, conta da despesa com jornais de canteiros, pedreiros e materiais para limpeza e branqueamento do 
arco e portas laterais assim como a reforma dos degraus no altar do Senhor Jesus dos Passos na igreja de Nossa 
Senhora da Glória

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000011
Título: Documentos de despesa
Datas de produção: 1887-01-04 / 1889-06-10
Dimensão e suporte: 28 docs.
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000012
Título: Recibo da “Gazeta Aveirense”
Datas de produção: 1892-06-12 / 1892-06-12
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo da “Gazeta Aveirense” no valor de 4.900 réis por três inserções do anúncio intitulado 

“Arrematação”.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000013
Título: Recibo da Administração da Imprensa Aveirense
Datas de produção: 1892-06-12 / 1892-06-12
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo da Administração da Imprensa Aveirense no valor de 500 réis da impressão de 100 

programas para a arrematação.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000014
Título: Recibo da Administração do jornal o “Distrito de Aveiro”
Datas de produção: 1892-06-18 / 1892-06-18
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo da Administração do jornal o “Distrito de Aveiro” no valor de 3.670 réis pela publicação 

de três anúncios de arrematação.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000015
Título: Recibo do administrador do jornal “Campeão das Províncias”
Datas de produção: 1892-06-21 / 1892-06-21
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo do administrador do jornal “Campeão das Províncias” no valor de 5.150 réis de três 

anúncios publicados no referido jornal.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000016
Título: Recibo de pagamento da 1ª prestação da 2ª empreitada de reparação da igreja de Nossa Senhora do Carmo
Datas de produção: 1892-07-10 / 1892-07-10
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Firmino Fernandes no valor de 36.000 réis relativos ao pagamento da 1ª prestação 

da 2ª empreitada de reparação da igreja de Nossa Senhora do Carmo.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000017
Título: Recibo de pagamento da 1ª prestação da 3ª empreitada de reparação da igreja de Nossa Senhora do Carmo
Datas de produção: 1892-07-10 / 1892-07-10
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Firmino Fernandes no valor de 27.000 réis relativos ao pagamento da 1ª prestação 

da 3ª empreitada de reparação da igreja de Nossa Senhora do Carmo.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000018
Título: Recibo de pagamento da 1ª prestação da empreitada do conserto das casas anexas à igreja de Nossa Senhor 

da Carmo, em Aveiro
Datas de produção: 1892-07-30 / 1892-07-30
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Manuel Joaquim Valente da Silva no valor de 162.000 réis relativos ao pagamento 

da 1ª prestação da empreitada do conserto das casas anexas à igreja de Nossa Senhor da Carmo, em Aveiro.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000019
Título: Recibo de pagamento da 2ª prestação da empreitada do conserto das casas anexas à igreja de Nossa Senhor 

da Carmo, em Aveiro
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Datas de produção: 1892-08-21 / 1892-08-21
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Manuel Joaquim Valente da Silva no valor de 90.000 réis relativos ao pagamento 

da 2ª prestação da empreitada do conserto das casas anexas à igreja de Nossa Senhor da Carmo, em Aveiro.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000020
Título: Recibo de pagamento da 2ª prestação da 2ª empreitada de consertos das casas anexas à igreja de Nossa 

Senhora do Carmo, em Aveiro
Datas de produção: 1892-08-21 / 1892-08-21
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Firmino Fernandes no valor de 19.800 réis relativos ao pagamento da 2ª prestação 

da 2ª empreitada de consertos das casas anexas à igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Aveiro.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000021
Título: Recibo de pagamento da 2ª prestação da 3ª empreitada de consertos das casas anexas à igreja de Nossa 

Senhora do Carmo, em Aveiro
Datas de produção: 1892-08-21 / 1892-08-21
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Firmino Fernandes no valor de 22.500 réis relativos ao pagamento da 2ª prestação 

da 3ª empreitada de consertos das casas anexas à igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Aveiro.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000022
Título: Recibo de pagamento da 3ª prestação da empreitada do conserto das casas anexas à igreja de Nossa Senhor 

da Carmo, em Aveiro
Datas de produção: 1892-11-06 / 1892-11-06
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Manuel Joaquim Valente da Silva no valor de 380.500 réis relativos ao pagamento 

da 3ª prestação da empreitada do conserto das casas anexas à igreja de Nossa Senhor da Carmo, em Aveiro.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000023
Título: Recibo de pagamento da 3ª prestação da 2ª empreitada de consertos das casas anexas à igreja de Nossa 

Senhora do Carmo, em Aveiro
Datas de produção: 1892-11-06 / 1892-11-06
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Firmino Fernandes no valor de 15.000 réis relativos ao pagamento da 3ª prestação 

da 2ª empreitada de reparação da igreja de Nossa Senhora do Carmo: construção de janelas, caixas e caixilhos 
e portas para as casas anexas à igreja do Carmo.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000024
Título: Recibo de pagamento da 3ª prestação da 3ª empreitada de consertos das casas anexas à igreja de Nossa 

Senhora do Carmo, em Aveiro
Datas de produção: 1892-11-06 / 1892-11-06
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Firmino Fernandes no valor de 85.000 réis relativos ao pagamento da 3ª prestação 

da 3ª empreitada de reparação da igreja de Nossa Senhora do Carmo: construção de vigamento e soalhos nas 
casas anexas à igreja.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000025
Título: Recibo de pagamento da 4ª empreitada de consertos das casas anexas à igreja de Nossa Senhora do Carmo, 

em Aveiro
Datas de produção: 1892-11-06 / 1892-11-06
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Manuel Joaquim Valente da Silva no valor de 17.500 réis relativos ao pagamento da 
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4ª empreitada de reparações na igreja de Nossa Senhora da Carmo, em Aveiro: construção de tabiques, guarne-
cimentos, estuques e assento de cantaria em janelas e alisares para a casa das sessões.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000026
Título: Recibo de pagamento da 5ª empreitada de obras na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Aveiro
Datas de produção: 1893-01-14 / 1893-01-14
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Firmino Fernandes no valor de 12.500 réis relativos ao pagamento da 5ª empreitada 

de obras na igreja de Nossa Senhora do Carmo e edifícios anexos: conserto da porta principal da igreja.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000027
Título: Recibo de pagamento da 6ª empreitada de obras na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Aveiro
Datas de produção: 1893-01-14 / 1893-01-14
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Firmino Fernandes no valor de 23.800 réis relativos ao pagamento da 6ª empreitada 

de obras na igreja de Nossa Senhora do Carmo: conserto do portão de ferro do adro da igreja.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000028
Título: Recibo de pagamento da 7ª empreitada de obras na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Aveiro
Datas de produção: 1893-01-14 / 1893-01-14
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo dos artistas Firmino Fernandes e Luís dos Santos no valor de 43.700 réis relativos ao 

pagamento da 7ª empreitada de obras na igreja de Nossa Senhora do Carmo: fornecimento de diversos mate-
riais, consertos e pinturas.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000029
Título: Recibo de pagamento pelo trabalho de remoção de entulhos e arrumação de materiais que ficaram no adro, 

corredores e outros sítios depois da conclusão das obras na igreja de Nossa Senhora do Carmo e edifícios anexos.
Datas de produção: 1893-02-13 / 1893-02-13
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Francisco António Sérgio no valor de 1.280 réis pelo trabalho de remoção de entulhos 

e arrumação de materiais que ficaram no adro, corredores e outros sítios depois da conclusão das obras na igreja 
de Nossa Senhora do Carmo e edifícios anexos.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000030
Título: Recibo de pagamento da 8ª empreitada de obras na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Aveiro
Datas de produção: 1893-02-15 / 1893-02-15
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Manuel Joaquim Valente da Silva no valor de 38.00 réis relativos ao pagamento da 8ª 

empreitada de obras na igreja de Nossa Senhora da Carmo, em Aveiro: consertos nas sacristias da mesma igreja.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000031
Título: Recibo de pagamento do trabalho de escrituração e fornecimento de papel para anúncios, condições de 

empreitadas, atas e cópias respetivas, respeitantes às obras na igreja de Nossa Senhora do Carmo de Aveiro.
Datas de produção: 1893-03-01 / 1893-03-01
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo de Amândio Augusto de Sousa no valor de 6.500 réis pelo trabalho de escrituração e 

fornecimento de papel para anúncios, condições de empreitadas, atas e cópias respetivas, respeitantes às obras 
na igreja de Nossa Senhora do Carmo de Aveiro.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000032
Título: Documentos de despesa da procissão do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1928-02-29 / 1928-03-10
Dimensão e suporte: 5 docs.
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Âmbito e conteúdo: Inclui recibos vários e a provisão de licença episcopal par a Festividade com a Procissão do 
Senhor dos Passos, assinada pelo bispo conde D. Manuel.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000033
Título: Documentos de despesa
Datas de produção: 1927-03-00 / 1928-06-04
Dimensão e suporte: 10 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui recibos vários.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000034
Título: Documentos de despesa da procissão do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1926-12-30 / 1927-05-31
Dimensão e suporte: 16 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui recibos vários e a provisão de licença episcopal par a Festividade com a Procissão do 

Senhor dos Passos, assinada pelo bispo conde D. Manuel.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000035
Título: Documentos de despesa da procissão do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1926-06-15 / 1926-12-24
Dimensão e suporte: 8 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui recibos vários.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000036
Título: Documentos de despesa da procissão do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1922-03-12 / 1922-04-04
Dimensão e suporte: 11 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui recibos vários.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000037
Título: Documentos de despesa da procissão do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1922-10-30 / 1923-05-04
Dimensão e suporte: 16 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui recibos vários.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000038
Título: Documentos de despesa da procissão do Senhor dos Passos
Datas de produção: 1921-10-27 / 1922-06-08
Dimensão e suporte: 6 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui recibos vários.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000039
Título: Documentos de despesa
Datas de produção: 1927-07-01 / 1928-06-30
Dimensão e suporte: 40 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui recibos vários.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000040
Título: Recibo de Agostinho R. Seabra Pato
Datas de produção: 1925-01-12 / 1925-01-12
Dimensão e suporte: 1 fol.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000041
Título: Recibo de pagamento
Datas de produção: 1924-03-14 / 1924-03-14
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Dimensão e suporte: 1 fol.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000042
Título: Recibo da licença da procissão dos Passos
Datas de produção: 1925-02-28 / 1925-02-28
Dimensão e suporte: 1 fol.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000043
Título: Recibo da Livraria, Papelaria e Tabacos Caetano Marques de Almeida Cristo
Datas de produção: 1923-03-09 / 1923-03-09
Dimensão e suporte: 1 fol.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000044
Título: Recibo do Paramenteiro e Sirgueiro com Fábrica de canotilhos e fios próprios para bordados
Datas de produção: 1902-04-08 / 1902-04-08
Dimensão e suporte: 1 fol.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000045
Título: Recibo de Domingos Leite & C.ª Lda.
Datas de produção: 1923-03-08 / 1923-03-08
Dimensão e suporte: 1 fol.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000046
Título: Recibo nº 5
Datas de produção: 1884-12-20 / 1884-12-20
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Recibo da quantia de 12.535 réis para ser depositada no cofre central do distrito de Aveiro, 

em 22 do corrente mês, sendo a mesma quantia proveniente do imposto de rendimento dos empregados das 
obras públicas e da barra e Montepio oficial do capitão Rego, tudo com referência ao mês de novembro último 
e conforme as competentes guias. Assinado por Manuel Machado.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000047
Título: Recibo de joia
Datas de produção: 1921-02-15 / 1921-02-15
Dimensão e suporte: 1 fol.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000048
Título: Recibo de Francisco M. de Carvalho & Filho
Datas de produção: 1926-02-27 / 1926-02-27
Dimensão e suporte: 1 fol.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000049
Título: Recibo de Viúva de José Maria de Carvalho Branco, F.ª Suc.ª – Estabelecimento de ornamentações de igrejas 

e funerais
Datas de produção: 1922-03-17 / 1922-03-17
Dimensão e suporte: 1 fol.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000050
Título: Recibo de Tipografia “Lusitânia” de Bessa, Guimarães & C.ª
Datas de produção: 1921-10-08 / 1921-10-08
Dimensão e suporte: 1 fol.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000051
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Título: Recibo de Viúva de José Maria de Carvalho Branco, F.ª Suc.ª – Estabelecimento de ornamentações de igrejas 
e funerais

Datas de produção: 1920-00-00 / 1920-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000052
Título: Recibo de Viúva de José Maria de Carvalho Branco, F.ª Suc.ª – Estabelecimento de ornamentações de igrejas 

e funerais
Datas de produção: 1920-00-00 / 1920-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/005/0011/000053
Título: Recibo de Francisco Maria de Carvalho & Filho – Armação de Anjos
Datas de produção: 1920-00-00 / 1920-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006
Título: Foros
Datas de produção: 1718-08-06 / 1884-00-00
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001
Título: Tombo de bens da Confraria do Senhor dos Passos e da Santíssima Trindade de Aveiro
Datas de produção: 1718-08-06 / 1722-11-08
Dimensão e suporte: 1 liv. (124 f. ms.; 320x225 mm); papel
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro é tombo de todos os bens da Confraria do Senhor dos Passos e 

da Santíssima Trindade desta Vila de Aveiro sita na Igreja Matriz de São Miguel o qual fiz por provisão d’el Rei 
Dom João o quinto sendo provedor nesta Comarca e vai por todas as folhas numerado e assinado com o meu 
sobrenome que diz Carvalho. É de Agosto 6 de 1718 Manuel Cerpins de Carvalho.”

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001/000001
Título: Provisão de D. João V para feitura do tombo pela lei de 1713-07-24
Datas de produção: 1717-02-06 / 1717-02-06
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1 fol. 4v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001/000002
Título: Nomeação de Nicolau Baptista de Oliveira para escrivão do tombo
Datas de produção: 1717-04-17 / 1717-04-17
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1 fol. 7v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001/000003
Título: Auto de juramento do juiz do tombo, Dr. Manuel Cerpins de Carvalho, cavaleiro professo do hábito de Cristo
Datas de produção: 1717-08-10 / 1717-08-10
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1 fol. 8

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001/000004
Título: Procuração ao padre Manuel Ribeiro dada pelo provedor Manuel de Sousa Ribeiro da Silveira e mordomos 

da Irmandade
Datas de produção: 1717-04-01 / 1717-04-01
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1 fol. 10

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001/000005
Título: Termo de juramento de louvados
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Datas de produção: 1717-08-17 / 1717-08-17
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1 fol. 12v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001/000006
Título: Inventário de bens móveis da Irmandade
Datas de produção: 1717-08-20 / 1717-08-20
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1 fol. 13v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001/000007
Título: Inventário dos livros e papéis da Irmandade
Datas de produção: 1717-08-20 / 1717-08-20
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1 fol. 16v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001/000008
Título: Requerimento do procurador e termo de como se juntaram os títulos e foros da Irmandade
Datas de produção: 1717-08-20 / 1717-08-20
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1 fol. 17v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001/000009
Título: Testamento de Antónia de Oliveira, viúva do tabelião João Gomes
Datas de produção: 1703-01-03 / 1703-01-03
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1 fol. 19

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001/000010
Título: Testamento de Luís Freire de Andrade
Datas de produção: 1703-01-03/ 1703-01-03
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1 fol. 29

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001/000011
Título: Escritura de dote e património de Madalena Pimentel, solteira, filha de Domingos Gomes Pimentel
Datas de produção: 1649-09-13 / 1649-09-13
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1 fol. 36

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001/000012
Título: Nomeação, medição e confrontação das fazendas e propriedades da Irmandade
Datas de produção: 1717-09-04 / 1717-09-04
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1 fol. 46

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0001/000013
Título: Reconhecimento de diversas propriedades da Irmandade
Datas de produção: 1717-11-05 / 1717-11-05
Cota atual: Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, foros, liv. 1 fol. 62v

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/006/0002
Título: Foros e juros da Confraria do Senhor dos Passos de Aveiro
Datas de produção: 1796-00-00 / 1884-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (95 f. ms.; 300x220 mm); perg., papel
Âmbito e conteúdo: Contém relação dos foros e bens legados à Irmandade e respetivo pagamento.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, foros, liv. 2

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/007
Título: Inventário
Datas de produção: 1717-08-20 / 1885-01-15
Dimensão e suporte: 1 liv.; 2 doc.
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Âmbito e conteúdo: Informa sobre bens móveis e arquivo da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro, na 
Igreja de Dão Miguel de Aveiro, na Igreja da Glória de Aveiro e na igreja do Carmo de Aveiro.

Unidades de descrição relacionadas: Existem relativos a esta série, inventários localizados em díspares séries docu-
mentais: na Série 006 Foros, liv.1 (Tombo de bens da Confraria do Senhor dos Passos e da Santíssima Trindade de 
Aveiro) a f. 13v-17v., inventário de 1717-08-20 que relaciona no arquivo da irmandade anterior a esta data (livro 
de estatutos confirmados por D. João V; livro de receita despesa; livro de entradas de irmãos; livro de eleições; 
livro de contas dos mordomos; livro de anuais dos irmãos); na Série 002 Atas, liv.1, a f. 18v-21v, inventário de 
1878-02-13; liv.2, a f. 1v-4v, inventário de 1879-02-02 e a f. 22v-28v, inventário de 1885-01-15.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/007/0001
Título: Inventário
Datas de produção: 1840-03-01 / 1840-03-01
Dimensão e suporte: 1 liv. (18 f. ms.; 304x216 mm); papel
Âmbito e conteúdo: Informa sobre bens móveis e arquivo da Irmandade.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, inventario, liv. 1

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/007/00001
Título: Inventário
Datas de produção: 1885-01-15 / 1885-01-15
Dimensão e suporte: 7 f.
Âmbito e conteúdo: Informa sobre bens móveis e arquivo da Irmandade.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, inventário, doc.1

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/007/00002
Título: Inventário da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos de Aveiro
Dimensão e suporte: 1 doc.; 3 f.
Âmbito e conteúdo: Informa sobre bens móveis e arquivo da Irmandade.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, inventário, doc.2

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/007/00003
Título: Relação da roupa da igreja de Nossa senhora do Carmo de Aveiro
Datas de produção: 1914-12-00 / 1914-12-00
Dimensão e suporte: 1 f.
Âmbito e conteúdo: Informa sobre bens da Irmandade (roupa e objetos).
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, inventário, doc.3

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008
Título: Orçamentos
Datas de produção: 1888-07-21 / 1930-04-03
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0001
Título: Orçamentos
Datas de produção: 1888-07-21 / 1897-06-17
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, orçamentos, liv.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002
Título: Orçamentos de receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1878-00-00 / 1930-04-03
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, orçamentos, mç.1

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000001
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Título: Orçamento da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1878-00-00 / 1879-01-10
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da freguesia da Glória da cidade 

de Aveiro para o ano económico de 1878 a 1879 e cópia do acórdão do conselho do Distrito nº 293.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000002
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1879-11-16 / 1879-12-16
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da freguesia 

de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro para o ano económico de 1879 a 1880, cópia da ata da sessão 
da Irmandade de 16 de Novembro de 1879 e cópia do acórdão.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000003
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1880-10-03 / 1880-11-16
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da freguesia 

de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro para o ano económico de 1880 a 1881, cópia da ata da sessão 
da Irmandade de 3 de Outubro de 1880 e cópia do acórdão do Conselho do Distrito.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000004
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1881-07-03 / 1882-06-28
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da fre-

guesia de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro para o ano económico de 1881 a 1882, cópia da ata 
da sessão da Irmandade de 3 de Julho de 1881 e cópia do acórdão do Conselho do Distrito; e orçamento su-
plementar da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da freguesia de Nossa Senhora da 
Glória da cidade de Aveiro para o ano económico de 1881 a 1882, cópia da ata da sessão de 16 de Maio de 
1882 e cópia do acórdão.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000005
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1882-07-20 / 1882-08-30
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da freguesia 

de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro para o ano económico de 1882 a 1883, cópia da ata da sessão da 
Irmandade de 20 de Julho de 1882 e cópia do acórdão do Conselho do Distrito; formulário impresso em branco.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000006
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1883-07-20 / 1883-10-30
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da freguesia 

de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro para o ano económico de 1883 a 1884, cópia da ata da sessão 
da Irmandade de 20 de Julho de 1883 e cópia do acórdão do Conselho do Distrito.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000007
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1884-08-11 / 1884-11-08
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da freguesia 
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de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro para o ano económico de 1884 a 1885, cópia da ata da sessão 
da direção e cópia da aprovação do orçamento.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000008
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1885-11-06 / 1885-12-02
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da freguesia 

de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro para o ano económico de 1885 a 1886, cópia da ata da sessão 
da direção e cópia da aprovação do orçamento.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000009
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1886-07-02 / 1887-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos da freguesia 

de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro para o ano económico de 1886 a 1887
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000010
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1894-05-01 / 1886-11-25
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento para o ano económico de 1894 a 1895 e cópia da aprovação do orçamento 

e a indicação dos documentos necessários à apresentação do orçamento.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000011
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1895-05-02 / 1895-05-02
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na 

igreja paroquial de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro para o ano económico de 1895 a 1896 e Mapa 
comparativo das verbas de despesa autorizadas pelo orçamento ordinário da Irmandade relativo ao ano de 
1895-1896 e pagas durante a gerência do mesmo ano.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000012
Título: Cópia do orçamento do Senhor dos Passos para o ano de 1898 e 1899
Datas de produção: 1898-03-10 / 1898-03-10
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui cópia do orçamento do Senhor dos Passos para o ano de 1898 e 1899.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000013
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1899-06-18 / 1899-06-18
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1899-1900, e Mapa comparativo das verbas de despesa autorizadas pelo 
orçamento ordinário da Irmandade relativo aos anos de 1897-98 a 1899-1900 .

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000014
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1900-00-00 / 1900-00-00
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1900-1901.
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l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000015
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1902-11-23 / 1902-11-23
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1902-1903 e minuta de certidão de dívida.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000016
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1903-06-30 / 1904-02-12
Dimensão e suporte: 3 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1903-1904, cópias da aprovação do orçamento e certidão de dívida.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000017
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1904-11-07 / 1905-05-18
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1904-1905 e cópias da aprovação do orçamento.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000018
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1905-11-20 / 1905-12-12
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1905-1906 e cópia da aprovação do orçamento.
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000019
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1906-10-30 / 1906-10-30
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1906-1907 e Mapa comparativo das verbas de despesa autorizadas pelo 
orçamento ordinário da Irmandade relativo ao ano de 1906-1907 e pagas durante a gerência do mesmo ano.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000020
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1907-12-30 / 1908-02-13
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1907-1908 e cópia da aprovação do orçamento, e .
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000021
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1908-11-20 / 1908-12-21
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1908-1909 e cópia da aprovação do orçamento, Mapa comparativo das 
verbas de despesa autorizadas pelo orçamento ordinário da Irmandade relativo aos anos de 1906-07 a 1908-09.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000022
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos



DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE. – Arquivos religiosos da cidade de Aveiro 167

Datas de produção: 1909-00-00 / 1910-05-21
Dimensão e suporte: 4 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1909-1910, edital e cópia da aprovação do orçamento, certidão de dívida, 
e Mapa comparativo das verbas de despesa autorizadas pelo orçamento ordinário da Irmandade relativo ao ano 
de 1909-1910 e pagas durante a gerência do mesmo ano.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000023
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1910-09-30 / 1910-10-18
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1910-1911, cópia da aprovação do orçamento, e Mapa comparativo das 
verbas de despesa autorizadas pelo orçamento ordinário da Irmandade relativo aos anos de 1905-06 a 1909-10.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000024
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1911-04-01 / 1913-04-01
Dimensão e suporte: 6 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1911-1912, edital e cópias da aprovação do orçamento, lista com mem-
bros da Mesa, cópia da cópia do acórdão que aprovou as contas, e Mapa comparativo das verbas de despesa 
autorizadas pelo orçamento ordinário da Irmandade relativo ao ano de 1911-1912 e pagas durante a gerência 
do mesmo ano.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000025
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1917-01-02 / 1919-03-21
Dimensão e suporte: 5 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1916-1917, cópia do acórdão, Mapa comparativo das verbas da despesa 
autorizada pelo orçamento da Irmandade de Nosso Senhor Jesus dos Passos relativo ao ano económico de 1916-
1917, e cópia da ata da sessão de 21 de outubro de 1917.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000026
Título: Orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1917-06-20 / 1918-05-14
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da Confraria do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja do Carmo 

desta cidade para o ano económico de 1911-1912, cópia da aprovação do orçamento e mapa da receita e des-
pesa.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000027
Título: Orçamento ordinário da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1918-04-20 / 1921-12-20
Dimensão e suporte: 6 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 

ereta na igreja do Carmo desta cidade relativa ao ano económico de 1918-1919, a conta geral da receita e despe-
sa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro no 
ano económico de 1918-1919, cópia do acórdão, cópia da ata da sessão de 20 de abril de 1918, ofício nº 654 da 
Administração do Concelho devolvendo o orçamento devidamente aprovado, e o Mapa comparativo das verbas 
de despesa autorizadas pelo orçamento ordinário da Irmandade relativo ao ano económico de 1918-1919, e 
pagas durante a gerência do mesmo ano.
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l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000028
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1919-04-05 / 1922-03-29
Dimensão e suporte: 8 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 

ereta na igreja do Carmo desta cidade relativa ao ano económico de 1919-1920, a conta geral da receita e des-
pesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro 
no ano económico de 1919-1920, cópia do acórdão, minuta de edital, ofício circular nº 1.368 da Administração 
do Concelho solicitando o envio das contas e orçamentos até 31 de outubro corrente, ofício nº 725 da Adminis-
tração do Concelho solicitando o envio das quotas votadas no orçamento destinadas a beneficência, tuberculose 
e assistência municipal e distrital, ofício nº 891 da Administração do Concelho enviado o orçamento ordinário 
devidamente aprovado e o Mapa comparativo das verbas de despesa autorizadas pelo orçamento ordinário da 
Irmandade relativo ao ano económico de 1919-1920, e pagas durante a gerência do mesmo ano.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000029
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1920-04-15 / 1922-03-07
Dimensão e suporte: 8 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 

ereta na igreja do Carmo desta cidade relativa ao ano económico de 1920-1921, a conta geral da receita e 
despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do Carmo da cidade de 
Aveiro no ano económico de 1920-1921, cópia do acórdão, ofício circular nº 1.579 da Administração do Concelho 
informando que desde 30 de junho não são aprovadas despesas com o cumprimento de legados pelo que não 
devem ser incluídas em orçamentos futuros, ofício nº 1.389 da Administração do Concelho solicitando envio de 
cópia do orçamento, ofício circular da Administração do Concelho relembrando da revisão periódica e quinquenal 
dos inventários em todos os anos que terminem em 0 ou 5, ofício da Administração do Concelho nº 787 enviando 
o orçamento devidamente aprovado, e o Mapa comparativo das verbas de despesa autorizadas pelo orçamento 
ordinário da Irmandade relativo ao ano económico de 1920-1921, e pagas durante a gerência do mesmo ano.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000030
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1921-04-17 / 1923-05-26
Dimensão e suporte: 4 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 

ereta na igreja do Carmo desta cidade relativa ao ano económico de 1921-1922, a conta geral da receita e des-
pesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro 
no ano económico de 1921-1922, cópia do acórdão e o Mapa comparativo das verbas de despesa autorizadas 
pelo orçamento ordinário da Irmandade relativo ao ano económico de 1921-1922, e pagas durante a gerência 
do mesmo ano.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000031
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1923-07-20 / 1925-01-23
Dimensão e suporte: 5 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 

ereta na igreja do Carmo desta cidade relativa ao ano económico de 1922-1923, a conta geral da receita e 
despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do Carmo da cidade de 
Aveiro no ano económico de 1922-1923, cópia do acórdão, ofício nº 119 da Administração do Concelho enviando 
o orçamento devidamente aprovado, e o Mapa comparativo das verbas de despesa autorizadas pelo orçamento 
ordinário da Irmandade relativo ao ano económico de 1922-1923, e pagas durante a gerência do mesmo ano.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000032
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos



DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE. – Arquivos religiosos da cidade de Aveiro 169

Datas de produção: 1923-04-15 / 1923-08-11
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 

ereta na igreja do Carmo desta cidade relativa ao ano económico de 1923-1924, a conta geral da receita e des-
pesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro 
no ano económico de 1923-1924, e cópia do acórdão.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000033
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1924-04-15 / 1924-07-26
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 

ereta na igreja do Carmo desta cidade relativa ao ano económico de 1924-1925, a conta geral da receita e des-
pesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro 
no ano económico de 1924-1925, e cópia do acórdão.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000034
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1925-04-15 / 1926-02-11
Dimensão e suporte: 3 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 

ereta na igreja do Carmo desta cidade relativa ao ano económico de 1925-1926, a conta geral da receita e des-
pesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro 
no ano económico de 1925-1926, e cópias dos acórdãos.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000035
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1926-04-11 / 1927-10-09
Dimensão e suporte: 3 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 

ereta na igreja do Carmo desta cidade relativa ao ano económico de 1926-1927, a conta geral da receita e des-
pesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro 
no ano económico de 1926-1927, edital e cópia do acórdão.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000036
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1927-04-10 / 1928-00-00
Dimensão e suporte: 2 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 

ereta na igreja do Carmo desta cidade relativa ao ano económico de 1927-1928 e a conta geral da receita e des-
pesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos ereta na igreja de Nossa Senhora do Carmo da cidade de Aveiro 
no ano económico de 1927-1928.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/008/0002/000037
Título: Orçamento da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Datas de produção: 1928-04-10 / 1930-04-03
Dimensão e suporte: 3 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui o orçamento ordinário da receita e despesa da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 

ereta na igreja do Carmo desta cidade relativa ao ano económico de 1928-1929, ofício nº 118 da Polícia de Segu-
rança Pública enviando o orçamento devidamente aprovado e cópia do acórdão.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/009
Título: Assento dos irmãos
Datas de produção: 1771-00-00 / 1945-00-00
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Dimensão e suporte: 5 liv.; 1 mç.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/009/0001
Título: Assento de irmãos
Datas de produção: 1771-00-00 / 1771-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (20 f. ms.; 320x230 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro que há-de servir do assento dos irmãos do Senhor Jesus dos Passos 

da Igreja Matriz de São Miguel desta cidade de Aveiro e para cobrança e arrecadação dos anuais que os ditos 
irmãos costumam anualmente pagar em cada um ano cujo livro mandou fazer o tesoureiro que serve na dita 
Confraria João da Cruz Silva no presente ano de 1771.”

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, assento de irmãos, liv.1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/009/0002
Título: Assento de irmãos
Datas de produção: 1796-01-15 / 1821-03-11
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro onde se hão-de lançar todos os irmãos e irmãs da Irmandade do 

senhor Jesus dos Passos ereta na Igreja de São Miguel desta cidade de Aveiro os quais costumam pagar os seus 
anuais na forma do costume, a saber, alguns irmão pagam a 40 de anual e outros a 20. Foi feito este livro pelo 
tesoureiro da mesma irmandade João António Lucena no ano de 1796 em 15 de Janeiro do dito ano.”

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, assento de irmãos, liv.2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/009/0003
Título: Assento de irmãos
Datas de produção: 1876-01-02 / 1901-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (178 f. ms.; 390x270 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se inscrever o nome de todos os irmãos 

que existem na Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, ereta na Freguesia de Nossa senhora da Glória desta 
cidade. Vai rubricado por mim e leva encerramento no fim. Aveiro, 2 de Janeiro de 1876. o Provedor, João Maria 
Garcia.”

Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, assento de irmãos, liv.3
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/009/0004
Título: Assento de irmãos
Datas de produção: 1903-00-00 / 1912-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Relações de novos mordomos e irmãos desde 1903-1912.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, assento de irmãos, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/009/0005
Título: Assento de irmãos
Datas de produção: 1916-00-00 / 1925-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, assento de irmãos, liv. 4

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISJPAVR/009/0006
Título: Assento de irmãos
Datas de produção: 1926-00-00 / 1945-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Irmandade dos Passos de Aveiro, assento de irmãos, liv. 5
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PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06

Irmandade do Santíssimo Sacramento da Glória de Aveiro

Série (SR): 8
Unidade de instalação (UI): 39
Documento composto (DC): 2
Documento simples (D): 2

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06
Título: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1843-04-24 / 1992-00-00
Dimensão e suporte: 28 liv., 9mç., 3 doc.; papel
História administrativa, biográfica e familiar: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Glória de Aveiro foi refor-

mulada e criada a partir da junção das Irmandades do Santíssimo Sacramento de São Miguel e do Santíssimo 
Sacramento do Espírito Santo de Aveiro pela redução das freguesias de Aveiro a 11 de Outubro de 1835, criando-
-se a freguesia da Glória. Permanece na atualidade em atividade.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Irmandade do Santíssimo Sacramento da Glória de 
Aveiro encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de en-
trega entre a Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se 
depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano 
de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e 
difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de 
Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Engloba estatutos e regulamentos, atas, eleições, correspondência recebida e expedida, recei-
tas e despesas e inventários da Irmandade.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
 Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 2009, 

p.126-128
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/001
Título: Estatutos e regulamentos
Datas de produção: 1872-07-21 / 1992-11-11
Âmbito e conteúdo: Inclui vários estatutos e projectos de estatutos da Irmandade e um regulamento.
Dimensão e suporte: 6 liv.; 3 mç.; 1 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/001/0001
Título: Estatutos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1872-07-21 / 1872-08-17
Dimensão e suporte: 1 liv. (320x220 mm; 13 fol. ms.)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, estatutos, liv.1
Cota original: nº 751
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em papel marmoreado a castanho
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/001/0002
Título: Projeto de estatuto da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória desta cidade de Aveiro
Datas de produção: 1890-00-00 / 1890-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, estatutos, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/001/0003
Título: Estatutos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória da cidade de Aveiro aprovados pelo 

Governador Civil do distrito de Aveiro a 17 de Agosto de 1872
Datas de produção: 1899-00-00 / 1899-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. impresso
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, estatutos, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro impresso encadernado com capa revestida a papel laranja; ves-

tígios de ação de inseto xilófago.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/001/0004
Título: Estatutos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória da cidade de Aveiro
Datas de produção: 1914-06-25 / 1934-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. impr.
Âmbito e conteúdo: Estatutos aprovados em Assembleia geral da Irmandade de 25 de Junho de 1914, pela reforma 

ordenada pelo decreto-lei de 20 de Abril de 1911 e assinados nos termos do decreto de 21 de Março de 1911; 
aprovados pelo governador civil de Aveiro Joaquim de Melo Freitas a 8 de Julho de 1914. Aprovação canónica do 
bispo de Coimbra de 27 de Janeiro de 1916.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, estatutos, liv.3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro impresso encadernado com capa revestida com papel bege; mar-

cas de perfuração e de oxidação de elementos metálicos.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/001/0005
Título: Estatutos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória da cidade de Aveiro
Datas de produção: 1941-11-02 / 1942-03-10
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Estatutos com 42 artigos, aprovados em Assembleia geral da Irmandade de 2 de Novembro 

de 1941, pela Mesa composta pelos seguintes membros: Albino Pinto de Miranda, João Duarte dos Santos Ga-
melas, António da Cruz Pericão, Manuel Nunes de Oliveira e António Ferreira Lavrador. Aprovação canónica do 
arcebispo-bispo de Aveiro D. João Evangelista de Lima Vidal em 10 de Março de 1942.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, estatutos, mç.2
Características físicas e requisitos técnicos: folhas de papel azul timbrado; papel impresso de provisão do bispado 

de Aveiro; manchas de oxidação de elementos metálicos.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/001/0006
Título: Estatutos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória da cidade de Aveiro
Datas de produção: 1941-11-02 / 1942-03-10
Dimensão e suporte: 3 liv. impressos
Âmbito e conteúdo: Estatutos com 42 artigos, aprovados em Assembleia geral da Irmandade de 2 de Novembro 

de 1941, pela Mesa composta pelos seguintes membros: Albino Pinto de Miranda, João Duarte dos Santos Ga-
melas, António da Cruz Pericão, Manuel Nunes de Oliveira e António Ferreira Lavrador. Aprovação canónica do 
arcebispo-bispo de Aveiro D. João Evangelista de Lima Vidal em 10 de Março de 1942.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, estatutos, liv.4-6
Características físicas e requisitos técnicos: Livro impresso; capa em papel bege com lettring a azul; marcas de 

oxidação de elementos metálicos.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/001/0007
Título: Estatutos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória da cidade de Aveiro
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Datas de produção: 1992-01-12 / 1992-11-11
Dimensão e suporte: 1 mç.; 3 liv. impressos
Âmbito e conteúdo: Compõe-se de 6 capítulos e 41 artigos, aprovados em Assembleia geral da Irmandade de 12 de 

Janeiro de 1992. Aprovação canónica do vigário geral da Diocese de Aveiro, Monsenhor João Gonçalves Gaspar 
em 11 de Novembro de 1992.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, estatutos, mç.3
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/001/00001
Título: Regulamento para o uso dos paramentos e alfaias da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de 

Nossa Senhora da Glória
Datas de produção: 1934-03-18 / 1934-03-18
Dimensão e suporte: 4 fol.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, estatutos, doc.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/002
Título: Atas
Datas de produção: 1872-10-12 / 1971-01-31
Âmbito e conteúdo: Inclui as atas das sessões da Mesa.
Dimensão e suporte: 7 liv.
Existência e Localização de cópias: A série Correspondência recebida e expedida inclui cópias de atas das sessões 

da Mesa.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/002/0001
Título: Atas das sessões da Mesa Diretora da Confraria do Santíssimo Sacramento desta freguesia de Nossa Senhora 

da Glória da cidade de Aveiro
Datas de produção: 1872-10-12 / 1894-12-17
Dimensão e suporte: 1 liv. (320x235 mm; 100 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para as actas das sessões da mesa diretora da Con-

fraria do SS Sacramento desta freguesia de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro. Aveiro 12 de Outubro 
de 1872. O Prior Francisco de Souza Janeiro”.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/002/0002
Título: Actas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1894-12-21 / 1898-01-09
Dimensão e suporte: 1 liv. (320x235 mm; 12 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Serve este livro para as actas da Irmandade do Santíssimo Sacramento 

desta freguesia de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro. Vai numerado e rubricado de – Gama – e no fim 
leva o competente termo de encerramento. Administração do Concelho de Aveiro, 21 de Dezembro de 1894. O 
Administrador do Concelho Eugénio de Albuquerque Sanches da Gama”.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/002/0003
Título: Actas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1898-02-19 / 1904-01-10
Dimensão e suporte: 1 liv. (320x235 mm; 20 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para as actas da Direção da Confraria do Santíssimo 

Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória desta cidade de Aveiro. Vai numerado e rubricado por mim 
com a minha rubrica de A Sanches Gama e no fim leva o competente termo de encerramento. Administração do 
concelho de Aveiro, 19 de fevereiro de 1898. O Administrador do concelho, Ass..”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas, liv.3
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Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas com 
papel marmoreado verde e tecido

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/002/0004
Título: Actas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1904-05-10 / 1911-06-18
Dimensão e suporte: 1 liv. (320x235 mm; 20 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele serem lançadas as actas das sessões da 

direção da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória deste concelho. Vai nu-
merado e rubricado por mim, com a minha rubrica de – Cadoro – de que uso e no fim leva o competente termo 
de encerramento. Administração do concelho de Aveiro, 10 de Maio de 1904. O administrador do concelho, 
Barão de Cadoro.”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas, liv.4
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito com encadernação revestida a tecido bege.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/002/0005
Título: Actas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1911-08-30 / 1919-11-02
Dimensão e suporte: 1 liv. (320x220 mm; 10 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Serve este livro para as actas das sessões das sessões da Confraria do 

Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória. Vai numerado e rubricado por mim, com a minha rubrica de que 
uso e no fim leva o competente termo de encerramento. administração do concelho de Aveiro, 30 de Agosto de 
1911. o administrador do concelho, Ass.”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas, liv.5
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido azul
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/002/0006
Título: Actas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1911-08-30 / 1938-11-06
Dimensão e suporte: 1 liv. (320x220 mm; 20 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Serve este livro para as actas das sessões das sessões da Confraria do 

Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória. Vai numerado e rubricado por mim, com a minha rubrica de F 
Naia de que uso e no fim leva o competente termo de encerramento. Administração do concelho de Aveiro, 10 
de Agosto de 1920. O administrador do concelho, Francisco Marques da Naia.”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas, liv.6
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido azul
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/002/0007
Título: Actas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1938-12-14 / 1971-01-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (320x220 mm; 40 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Damos comissão ao padre Manuel Miller Simões para numerar e rubricar 

este livro que há-de servir para nele se lavrarem as actas da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da 
Glória desta cidade e arciprestado de Aveiro, sendo este termo feito na Cúria diocesana. Aveiro 14 de dezembro 
de 1938.”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas, liv.7
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

preto e pele
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/003
Título: Eleições
Datas de produção: 1872-01-06 / 1898-12-17
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Dimensão e suporte: 1 liv.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/003/0001
Título: Eleições da Confraria do Santíssimo Sacramento da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1872-01-06 / 1898-12-17
Dimensão e suporte: 1 liv. (320x235 mm; 100 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para as eleições dos mordomos da Confraria do 

Santíssimo Sacramento desta freguesia da Senhora da Glória desta cidade de Aveiro. Aveiro 6 de Janeiro de 
1872. Francisco de Souza Janeiro.”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, eleições, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/004
Título: Correspondência
Datas de produção: 1843-04-24 / 1992-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.; 3 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/004/0001
Título: Correspondência recebida da Confraria do Santíssimo Sacramento da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1843-04-24 / 1843-10-25
Dimensão e suporte: 1 mç. (20 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Inclui ofícios recebidos pela Irmandade de diversas entidades: Junta de Paróquia da freguesia 

da Glória, D. António bispo de Aveiro, Administração do Concelho de Aveiro. Informa do incêndio ocorrido na 
Igreja do Convento de São Domingos de Aveiro, também igreja paroquial da freguesia da Glória de Aveiro, a 18 
de Outubro de 1843.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, correspondência, mç.1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/004/0002
Título: Correspondência oficial da Mesa Diretora da Confraria do Santíssimo Sacramento da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1875-06-08 / 1901-04-23
Dimensão e suporte: 1 liv. (320x235 mm; 20 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Inclui ofícios expedidos pela Irmandade a diversas entidades.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, correspondência, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/004/0003
Título: Correspondência recebida e expedida da Confraria do Santíssimo Sacramento da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1936-00-00 / 1976-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Inclui ofícios recebidos e expedidos pela Irmandade a diversas entidades, assim como cópias 

de atas de sessões de mesa.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, correspondência, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/004/0004
Título: Correspondência recebida e expedida da Confraria do Santíssimo Sacramento da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1963-00-00 / 1992-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Inclui ofícios recebidos e expedidos pela Irmandade a diversas entidades, assim como cópias 

de atas de sessões de mesa.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, correspondência, mç.2

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1847-10-07 / 1987-00-00
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Dimensão e suporte: 8 liv.; 3 mç.
Âmbito e conteúdo: Inclui contas, receitas e despesas da Irmandade, orçamento e ordens de pagamento.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005/0001
Título: Receita e despesa do legado da confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1847-10-07 / 1874-07-21
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se descreverem e inventariarem todos 

os bens, rendimentos pertencentes ao legado da Confraria do santíssimo da extinta freguesia de São Miguel de 
Aveiro hoje incorporada na de Nossa Senhora da Glória desta cidade, e em mesmo se lançar de seguida aquele 
inventário as contas da receita e despesa relativas ao mesmo legado. vai por mim numerado e rubricado com 
a rubrica de que uso – S. Tiago – e no fim leva o seu competente encerramento. Aveiro, 7 de Outubro de 1847. 
O Administrador do Concelho. José Joaquim da Silva Santiago.”. Regista inventário de bens móveis a fol. 2 a fol. 
14: paramentos, roupas, alfaias e trastes e arquivo da Confraria incorporando os objetos e arquivos das extintas 
Confrarias do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro e do Espírito Santo de Aveiro.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005/0002
Título: Receita e despesa do legado da confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1894-12-21 / 1904-06-30
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão; Mau estado de 

conservação (em putrefação e parcialmente ilegível)
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005/0003
Título: Receita e despesa da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1905-09-10 / 1923-11-30
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Serve este livro para as contas da receita e da despesa da Confraria do 

Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória desta cidade. Vai numerado e rubricado com 
a minha rubrica de Cadoro de que uso; e no fim leva o competente termo de encerramento. Administração do 
Concelho de Aveiro, 10 de Novembro de 1905. O Administrador do Concelho, Barão de Cadoro.”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido bege; Mau estado de conservação (em putrefação e parcialmente ilegível)
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005/0004
Título: Receita e despesa com o tesoureiro da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória
Datas de produção: 1897-00-00 / 1910-12-21
Dimensão e suporte: 1 liv. 11 fol. ms.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.4
Cota antiga: 1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão; Mau estado de 

conservação.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005/0005
Título: Receita e despesa com o tesoureiro da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória
Datas de produção: 1911-08-04 / 1979-12-11
Dimensão e suporte: 1 liv. 22 fol. ms.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.5
Cota antiga: 2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em tecido verde e pele.
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005/0006
Título: Receita e despesa da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória
Datas de produção: 1924-05-29 / 1936-10-04
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “há-de servir este livro para nele se registarem todas as contas e orçamen-

tos da Confraria do Santíssimo sacramento da freguesia da Glória desta cidade de Aveiro. Vai numerado e rubri-
cado e leva no fim termo de encerramento. Aveiro, 29 de Maio de 1924. O provedor, Manuel Rodrigues Vieira.”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.6
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão. Mau estado de 

conservação (em putrefação e parcialmente ilegível).
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005/0007
Título: Receita e despesa da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória
Datas de produção: 1944-00-00 / 1986-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Orçamentos e conta de receita e despesa da Confraria
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.7
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão. Mau estado de conservação 

(em putrefação e parcialmente ilegível).
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005/0008
Título: Despesa da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória
Datas de produção: 1850-00-00 / 1854-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Inclui documentos de despesa, numerados de 1 a 21, e organizado pelo tesoureiro da Confraria 

António Pereira da Cunha, nomeadamente pagamentos de missas, de foros, limpeza de marinhas e arranjo de 
diversos objetos: umbela, lanternas, opas e móvel da sacristia. Apensa em doc. nº 15 Sentença cível entre os 
herdeiros de Manuel de Moura Marinho de Viseu e a Confraria.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, mç.1
Cota original: 1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005/0009
Título: Despesa da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória
Datas de produção: 1855-00-00 / 1868-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Inclui documentos de despesa numerados de 1 a 70 organizado pelo tesoureiro da Confraria 

Manuel Ferreira Correia de Sousa, nomeadamente pagamentos de missas, de foros, pagamentos de obras, lim-
peza de marinhas e arranjo e aquisição de diversos objetos: umbela, paramentos, lanternas, opas.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, mç.2
Cota original: 2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005/0010
Título: Despesa da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória
Datas de produção: 1869-00-00 / 1872-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Inclui documentos de despesa numerados de 1 a 39 organizado pelo tesoureiro da Confraria 

Manuel Ferreira Pinto de Sousa, nomeadamente pagamentos de missas, de contribuição predial, pagamentos 
de obras, limpeza de marinhas e arranjo e aquisição de diversos objetos: dossel, paramentos, castiçais, pedra 
de ara, pálio.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, mç.3
Cota original: 3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005/0011
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Título: Apontamento da receita e despesa da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória
Datas de produção: 1912-03-08 / 1915-05-13
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv. 8

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005/0012
Título: Receita e despesa da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória
Datas de produção: 1896-11-30 / 1932-10-10
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, mç. 4

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/005/0013
Título: Ordens de pagamento da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória
Datas de produção: 1961-01-31 / 1992-01-09
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, mç. 5

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/006
Título: Inventário
Datas de produção: 1845-01-05 / 1961-04-30
Dimensão e suporte: 4 liv.; 1 mç.; 2 doc.
Existência e localização de originais: Na série Receitas e despesas, o livro 1 Regista inventário de bens móveis a fol. 

2 a fol. 14: paramentos, roupas, alfaias e trastes e arquivo da Confraria incorporando os objectos e arquivos das 
extintas Confrarias do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro e do Espírito Santo de Aveiro

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/006/0001
Título: Inventário da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1845-01-05 / 1872-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Inventário de todos os trastes e paramentos pertencentes à Confraria do 

Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória feito no princípio de Janeiro de 1845.” Em 1855-
06-12, fol. 17v, faz-se deliberação de aquisições e compostura de objetos. Em 1859-12-31, fol. 19 reforma de 
inventário de objetos, aditando inventário de trastes e alfaias que existem na Capela do lugar de São Bernardo. 
Em 1872, fol. 28v, aditamento ao inventário.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, inventário, liv.1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/006/0002
Título: Termo de entrega de documentos e papéis da Confraria do Santíssimo Sacramento da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1873-09-04 / 1873-09-04
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, inventário, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/006/0003
Título: Inventário da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1902-06-17 / 1922-08-17
Dimensão e suporte: 1 liv. (325 x 230 mm; 47 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para inventariar os paramentos, pratas, mobília e 

mais objetos pertencentes à Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória da 
cidade de Aveiro. Aveiro 17 de Junho de 1902. Domingos dos Reis “. Listagem de objetos a fol. 1-7 e arrolamento 
de rendimento de inscrições a fol. 8. Contém conferência de inventário em 17 de Agosto de 1922 feita pelo juiz, 
José Maria Nunes Branco.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, inventário, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido verde e pele.
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/006/0004
Título: Inventário da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1937-06-01 / 1961-04-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (325 x 230 mm; 48 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para inventariar os paramentos, pratas, mobília e 

mais objetos pertencentes à Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória da ci-
dade de Aveiro. Aveiro 1 de Junho de 1937. Albino Pinto de Miranda “. Contem listagem de objetos e arrolamento 
de inscrições de 1 de Junho de 1937 e renovação de 30 de Abril de 1961.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, inventário, liv.4
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/006/0005
Título: Inventário da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1961-04-30 / 1961-04-30
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Inventário de todos os bens móveis e imóveis pertencentes à Confraria do 

Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Glória da cidade de Aveiro, conforme a ata lavrada em 
30 de Abril de 1961.” Relaciona imóveis, paramentos, pratas, mobília, roupa branca, peças de metal e madeiras.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, inventario, mç..5
Características físicas e requisitos técnicos: Maço encadernado com pastas de papelão verde

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/006/000001
Título: Relação das pratas da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1917-08-08 / 1917-08-08
Dimensão e suporte: 1 fol.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, inventario, doc.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/006/000002
Título: Relação das pratas da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1943-01-02 / 1943-01-02
Dimensão e suporte: 1 fol.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, inventario, doc.2

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/007
Título: Escrituras
Datas de produção: 1848-06-27 / 1848-06-27
Dimensão e suporte: 1 doc.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/007/00001
Título: Escritura de quitação de gerência que faz Bernardo José Ferreira a António Pereira da Cunha do legado de 

Manuel de Moura Marinho à Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória
Datas de produção: 1848-06-27 / 1848-06-27
Dimensão e suporte: 2 fol.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória, escrituras, doc.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/008
Título: Assento dos irmãos
Datas de produção: 1825-00-00 / 1969-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/008/0001
Título: Registo dos irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1828-00-00 / 1969-00-00



Diocese de Aveiro180

Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, assento de irmãos, liv.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR06/008/0002
Título: Registo dos irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1899-00-00 / 1922-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória, assento de irmãos, mç.1

PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12

Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Vera Cruz de Aveiro

Série (SR): 9
Unidade de instalação (UI): 48
Documento composto (DC): 25

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12
Título: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1658-05-09 / 2000-00-00
Dimensão e suporte: 28 liv.; 17 mç.; 32 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro 

funcionava na demolida igreja da Vera Cruz de Aveiro, reformulada em 1562, igreja dependente da Matriz de 
São Miguel de Aveiro e da respetiva Ordem de Avis, elevada a paroquial em 1572, e demolida em 1940. A esta 
Irmandade ficou anexa desde 1835 a Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação 
de Aveiro. Cuidava de capela no corpo da igreja do lado do evangelho dedicada a Santa Cruz, concluída em 1583 
e adquirida à família Couceiro da Costa em 1792, com retábulo renascentista em calcário, com painel central 
superior em relevo representando Jesus crucificado ladeado da Virgem e de São João Evangelista de vulto la-
deado de José de Arimateia e Nicodemos segurando símbolos da paixão e inferior com sacrário central ladeado 
de painéis em relevo, à direita o descobrimento da cruz por Santa Helena e seu filho Constantino Magno e à 
esquerda São Macário tocando com a cruz em cadáver de mulher. Cuidava também do retábulo da capela-mor, 
reformulado em 1714 e modificado em 1750, transferido após a demolição para a capela-mor do Convento de 
São Domingos de Aveiro, atual igreja de Nossa Senhora da Glória e Sé catedral. A esta igreja era costume irem 
as procissões do Corpo de Deus, do Santíssimo Sacramento, de Santa Isabel do Anjo Custódio e de Quinta-feira 
santa, nas quais esta irmandade participava. A mesa era composta por juiz, escrivão e tesoureiro ou mordomo 
mais deputados Recebeu importantes e avultados legados, sendo documentalmente a referência mais antiga 
registada em 1634, com a certidão de verba de testamento do padre Miguel Brás, legando diversas proprie-
dades e foros a esta corporação. Registam-se reforma de estatutos em 1733. Registam-se obras e aquisições 
promovidas por esta irmandade na sua capela, discriminadamente: 1657, aquisição de um paramento branco de 
tela de ouro; 1714, aquisição de retábulo-mor; 1750, reformulação do retábulo-mor; 1767, reforma da sacristia; 
1792, aquisição da Capela à família Couceiro da Costa; 1826, obras no portal da igreja; 1836, aquisição de um 
paramento branco.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz 
de Aveiro, encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto 
de entrega entre a Paróquia da Vera Cruz de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, 
efetuou-se depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo 
Diocesano de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, 
descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 
15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenados cronologicamente
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
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Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
 Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 2009, 

p.126-128
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1860-11-24 / 1884-08-19
Dimensão e suporte: 4 liv.; 1 mç; 3 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/001/0001
Título: Estatutos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1872-01-28 / 1872-03-20
Dimensão e suporte: 1 liv. (35 fol. ; 320 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: O livro contem apenso um caderno com o “Projeto de Estatutos da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da Freguesia da Vera Cruz da cidade de Aveiro”. O caderno é formado por 11 fólios numerados e 
rubricados, coma datas extremas de 1872-01-28 a 1872-03-05

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, estatutos, liv. 1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/001/0002
Título: Estatutos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1883-07-15 / 1884-08-19
Dimensão e suporte: 1 liv. (23 fol. ; 313 x 205 mm)
Âmbito e conteúdo: O livro contem apenso requerimento e aprovação dos estatutos conferida pelo Governo Civil 

de Aveiro em 1884-05-13 e aprovação dos estatutos pelo Bispo Conde da Diocese de Aveiro Dom Manuel em 
1884-08-19.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, estatutos, liv. 2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em couro preto

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/001/0003
Título: Breve da redução dos Legados da Confraria do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz
Datas de produção: 1860-11-24 / 1860-11-24
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 fol. ; 296 x 206 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, estatutos, doc.1
Cota original: N.º 51

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/001/0004
Título: Cópia da alteração dos Estatutos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Vera Cruz de 

Aveiro
Datas de produção: 1887-11-24 / 1887-11-24
Dimensão e suporte: 1 doc. (10 fol. ; 305 x 205 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, estatutos, doc.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/001/0005
Título: Estatutos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1872-04-03 / 1914-07-13
Dimensão e suporte: 1 mç. (34 fol. ; 330 x 225 mm)
Âmbito e conteúdo: O processo contem apenso aprovação dos estatutos conferida pelo Governo Civil de Aveiro 
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em 1872-04-03; aprovação dos estatutos pela Administração do Concelho de Aveiro em 1914-07-13 e 3 cópias 
manuscritas dos estatutos datadas de 1912-10-31.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, estatutos, mç. 1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/001/0006
Título: Estatutos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1890-00-00 / 1890-00-00
Dimensão e suporte: 2 liv. (22 fol. ; 265 x 180 mm)
Âmbito e conteúdo: Cadernos impressos pela Imprensa Comercial no ano de 1890 contendo os Estatutos da Irman-

dade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Vera Cruz de Aveiro.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, estatutos, liv. 3-4

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/001/000001
Título: Provisão de aprovação dos Estatutos da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Vera Cruz concedida por 

Dom João Evangelista de Lima Vidal
Datas de produção: 1944-06-15 / 1944-06-15
Dimensão e suporte: 1 doc.; 1 fol.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, estatutos, doc.3

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/002
Título: Atas
Datas de produção: 1870-12-31 / 1959-12-17
Dimensão e suporte: 9 liv.; 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/002/0001
Título: Atas das Sessões da Direção e da Assembleia Geral e para Termos de Eleições da Confraria do Santíssimo 

Sacramento da Freguesia de Vera Cruz
Datas de produção: 1870-12-31 / 1880-12-25
Dimensão e suporte: 1 liv. (100 fol. , 320 x 235 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz, Atas, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em tecido verde

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/002/0002
Título: Atas das Sessões da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1887-12-31 / 1898-01-01
Dimensão e suporte: 1 liv. (20 fol. , 310 x 215 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para as atas de sessão da Corporação dos mordo-

mos da Irmandade do santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz, da cidade de Aveiro, e para lançamento 
das contas da mesma Corporação”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz, Atas, liv. 2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/002/0003
Título: Atas das Sessões da Mesa da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz
Datas de produção: 1900-01-01 / 1912-11-01
Dimensão e suporte: 1 liv. (39 fol. , 305 x 207 mm)
Âmbito e conteúdo: Contem em anexo cópia da sessão de 27 de dezembro de 1911 onde se abordou a proposta da 

reforma dos estatutos desta Irmandade.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz, Atas, liv. 3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em tecido creme

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/002/0004
Título: Atas das Sessões da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
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Datas de produção: 1918-12-17 / 1925-03-01
Dimensão e suporte: 1 liv. (10 fol. , 307 x 204 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz, Atas, liv. 4
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/002/0005
Título: Actas das Sessões da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1925-06-05 / 1934-05-04
Dimensão e suporte: 1 liv. (10 fol. , 300 x 200 mm)
Âmbito e conteúdo: Contem em anexo ofício datado de 1934-03-08, da Polícia de Segurança Pública do Distrito de 

Aveiro comunicando a aprovação do orçamento ordinário da receita e despesa da Confraria.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz, Atas, liv. 5
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/002/0006
Título: Atas das Sessões da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1934-10-02 / 1959-12-17
Dimensão e suporte: 1 liv. (20 fol. , 310 x 215 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz, Atas, liv. 6
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/002/0007
Título: Atas das Sessões da Assembleia-geral e da Direção da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da 

Vera Cruz de Aveiro,
Datas de produção: 1881-01-06 / 1894-11-04
Dimensão e suporte: 1 liv. (100 fol. , 325 x 220 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz, Atas, liv. 7
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em tecido verde

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/002/0008
Título: Atas das Sessões e Eleições da Assembleia-geral da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da 

Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1882-12-17 / 1894-06-24
Dimensão e suporte: 1 liv. (49 fol. , 320 x 235 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz, Atas, liv. 8
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em tecido verde

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/002/0009
Título: Atas das Sessões e Eleições da Assembleia-geral da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da 

Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1894-12-17 / 1899-12-25
Dimensão e suporte: 1 liv. (20 fol. , 300 x 205 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz, Atas, liv. 9
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em tecido e cartão

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/002/0010
Título: Cópias de atas das Sessões e Eleições da Assembleia-geral da Confraria do Santíssimo Sacramento da Fre-

guesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1893-04-18 / 1895-04-16
Dimensão e suporte: 1 mç.; 6 fol.
Âmbito e conteúdo: Ata da sessão da direção da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz 

de 22 de junho de 1873 com a apresentação do projeto de orçamento ordinário da receita e despesa do ano 
económico de 1873-1874, que foi aprovado por unanimidade. Junto anexo o referido orçamento e a cópia do 
acórdão do Conselho do Distrito nº 377 e do acórdão nº 603 de 14 de agosto de 1873.



Diocese de Aveiro184

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz, Atas, mç. 1
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/003
Título: Correspondência
Datas de produção: 1872-05-28 / 1949-06-18
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/003/0001
Título: Livro de registo da correspondência expedida da Direção da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Fre-

guesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1872-05-28 / 1900-08-18
Dimensão e suporte: 1 liv.; (39 fol. , 320 x 235 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro, correspondência, liv.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/003/0002
Título: Registo da correspondência expedida da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz 

de Aveiro
Datas de produção: 1896-11-06 / 1949-06-18
Dimensão e suporte: 1 docs.; 25 fol.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro, correspondência, doc.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1862-01-01 / 2000-00-00
Dimensão e suporte: 9 liv.; 11 mç.; 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Diz respeito a contas, receitas e despesas da Irmandade, orçamento, mandados de pagamento.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0001
Título: Receita e despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1872-05-06 / 1874-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (39 fol. , 315 x 220 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em tecido verde e pele, apresenta al-

guns fólios soltos.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0002
Título: Receita e despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1875-01-01 / 1882-06-30
Dimensão e suporte: 1 liv., (50 fol. , 315 x 225 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em tecido verde e pele

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0003
Título: Receita e despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1882-08-02 / 1898-06-30
Dimensão e suporte: 1 liv., (97 fol. , 315 x 220 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv.3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0004
Título: Receita e despesa da Tesouraria da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1895-07-01 / 1913-06-30
Dimensão e suporte: 1 liv., (38 fol. , 305 x 205 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv.4
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Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em tecido creme
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0005
Título: Receita e despesa de todas as contas e orçamentos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz 

de Aveiro
Datas de produção: 1923-08-26 / 1971-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv., (78 fol. , 325 x 220 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv.5
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0006
Título: Receita e despesa da Tesouraria da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1926-07-11 / 1943-02-14
Dimensão e suporte: 1 liv., (68 fol. , 320 x 220 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv.6
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0007
Título: Receita e despesa da conta particular da Direção da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de 

Aveiro
Datas de produção: 1903-01-15 / 2000-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv., (88 fol. , 21,2x16,5)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv.7
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0008
Título: Receita de cobranças e lembranças da Confraria do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1862-01-01 / 1862-01-01
Dimensão e suporte: 1 liv., (40 fol. , 30x21,5)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv.8
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0009
Título: Despesas das festividades e mordomias da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1927-04-17 / 1954-12-26
Dimensão e suporte: 1 liv., (100 fol. , 32,5x22)
Âmbito e conteúdo: Contem em anexo diversos recibos soltos
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv.9
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0010
Título: Talões de recibos de receita da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1876-00-00 / 1901-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç., 30 docs.
Âmbito e conteúdo: Contem talões de recibos de receita anuais emitidos pela Irmandade do Santíssimo Sacramento 

da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro.
Sistema de organização: Organização cronológica
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.1
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0011
Título: Talões de recibos de despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1875-00-00 / 1890-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç., 15 docs.
Âmbito e conteúdo: Contem talões de recibos de despesa anuais emitidos pela Irmandade do Santíssimo Sacra-

mento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro.
Sistema de organização: Organização cronológica
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0012
Título: Talões de despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1872-00-00 / 1901-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç., 22 docs.
Âmbito e conteúdo: Contem talões de despesa emitidos pela Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia 

da Vera Cruz de Aveiro.
Sistema de organização: Organização cronológica
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0013
Título: Talões de empréstimo de objetos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de 

Aveiro
Datas de produção: 1881-00-00 / 1883-00-00
Dimensão e suporte: 3 docs.
Âmbito e conteúdo: Contem talões de empréstimo de objetos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Fregue-

sia da Vera Cruz de Aveiro.
Sistema de organização: Organização cronológica
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.4

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0014
Título: Documentos diversos de despesa e receita da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera 

Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1898-00-00 / 1950-12-10
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço constituído por documentação diversa de despesa e receita acumulada de forma aleató-

ria pela Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro.
Sistema de organização: Organização cronológica
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.5

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0015
Título: Orçamentos de despesa e receita da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de 

Aveiro
Datas de produção: 1879-09-24 / 1944-11-14
Dimensão e suporte: 1 mç.; 16 doc.
Âmbito e conteúdo: Maço constituído orçamentos de despesa e receita da Irmandade do Santíssimo Sacramento 

da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro.
Sistema de organização: Organização cronológica
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.6

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0016
Título: Documentos de despesa e receita da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de 

Aveiro
Datas de produção: 1890-00-00 / 1955-09-26
Dimensão e suporte: 1 mç.; 13 doc.
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Âmbito e conteúdo: Maço constituído documentos de despesa e receita da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro.

Sistema de organização: Organização cronológica
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.7

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0017
Título: Documentos de despesa e receita da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de 

Aveiro
Datas de produção: 1900-08-15 / 1955-04-16
Dimensão e suporte: 1 mç.; 7 doc.
Âmbito e conteúdo: Maço constituído documentos de despesa e receita da Irmandade do Santíssimo Sacramento 

da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro.
Sistema de organização: Organização cronológica
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.8

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0018
Título: Documentos de despesa e receita da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de 

Aveiro
Datas de produção: 1873-00-00 / 1936-06-03
Dimensão e suporte: 1 mç.; 17 doc.
Âmbito e conteúdo: Maço constituído documentos de despesa e receita da Irmandade do Santíssimo Sacramento 

da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro.
Sistema de organização: Organização cronológica
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.9

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0019
Título: Contas de gerência da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1890-06-30 / 1901-06-30
Dimensão e suporte: 1 mç.; 9 doc.
Âmbito e conteúdo: Maço constituído por contas de gerência de despesa e receita da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro.
Sistema de organização: Organização cronológica
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.10

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0020
Título: Mapas de contas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1890-10-00 / 1949-11-07
Dimensão e suporte: 1 mç.; 7 doc.
Âmbito e conteúdo: Maço constituído por mapas das contas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia 

da Vera Cruz de Aveiro.
Sistema de organização: Organização cronológica
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.11

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/004/0021
Título: Mapas de capitais mutuados e foros da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de 

Aveiro existentes em 1901
Datas de produção: 1901-00-00 / 1901-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc.; 12 fol. ms.
Sistema de organização: Organização cronológica
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.12

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005
Título: Escrituras
Datas de produção: 1658-05-09 / 1993-03-02
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Dimensão e suporte: 25 doc.; papel
Âmbito e conteúdo: Contem escrituras de diversa índole, compra, aforamento, emprazamento, etc. que fez Irman-

dade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, com descriminação dos diversos foros pertencentes a 
esta Irmandade.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00001
Título: Escritura de aforamento da marinha chamada Payota que fez a Confraria do Santíssimo Sacramento da fre-

guesia da Vera Cruz a António João Sapateiro
Datas de produção: 1658-05-09 / 1658-05-09
Dimensão e suporte: 1 doc. (280 x202 mm; 7 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Esta escritura contem a seguinte anotação: “ Prazo dos três meios da marinha pertencente à 

Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de Santa Cruz, foreiro António João, paga cada ano 400 reis”
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.1
Cota original: N.º 3
Cota antiga: N.º 23
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00002
Título: Escritura de emprazamento em fateozim perpétuo de um chão nas Rossadas, sito no limite da freguesia de 

Esgueira, que fez a Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz a Gonçalo Nunes
Datas de produção: 1675-04-20 / 1675-04-20
Dimensão e suporte: 1 doc. (6 fol. ms.; 280 x202 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.2
Cota original: N.º 5
Cota antiga: N.º 20
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00003
Título: Escritura de emprazamento em fateozim perpétuo de uma terra lavradia sita na Chousa do Fidalgo ao pé 

de Verdemilho, que fez a Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz a Domingos da Silva 
Tanoeiro

Datas de produção: 1697-08-24 / 1842-12-28
Dimensão e suporte: 2 doc. (15 fol. ms.; 305 x 209 mm); papel
Âmbito e conteúdo: Contem apenso: Escritura de emprazamento em fateozim perpétuo de uma terra lavradia sita 

na Cousa do Fidalgo ao pé de Verdemilho, que fez a Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera 
Cruz a Tomé Gonçalves Vaz e sua mulher Maria Gonçalves Vieira, em 1842-12-28. Inácio Simões Amaro, tabelião.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.3
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00004
Título: Escritura de obrigação feita pelos oficiais que têm servido nesta Confraria do Santíssimo Sacramento da 

freguesia da Vera Cruz em que se obrigam a pagar o que cada um tem em dívida à Confraria
Datas de produção: 1721-04-24 / 1721-04-24
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 fol. ms.; 312 x 218 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.4
Cota original: N.º 16
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00005
Título: Sentença cível do suplicante Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz contra os supli-

cados Sebastião de Azevedo, Manuel de Azevedo Botelho e Sebastião Camelo, sobre umas casas e praia na rua 
do Cais

Datas de produção: 1726-02-12 / 1857-04-08
Dimensão e suporte: 3 doc. (16 fol. ms.; 310 x 216 mm); papel
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Âmbito e conteúdo: Contem apensos: Escritura de aforamento perpétuo de umas casas na rua do cais que fez a 
Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz a Manuel de Almeida, em 1739-03-23. Tomás de 
Aquino Amado, tabelião; Escritura de renovação de emprazamento e reconhecimento de um foro de três mil reis 
em dinheiro pago em setembro pelo São Miguel, de umas casas na rua do cais, que fez a Confraria do Santíssimo 
Sacramento da freguesia da Vera Cruz a António Rodrigues Neto e sua mulher Maria Joaquina, em 1857-04-08. 
Fernando Ribeiro Nogueira, tabelião.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.5
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00006
Título: Procuração feita por esta Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de Santa Cruz a diferentes indi-

víduos
Datas de produção: 1731-05-21 / 1731-05-21
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 fol. ms.; 310 x 214 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.6
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00007
Título: Escritura de aforamento de uma terra sita na Viela da Pedra ao pé da vessada indo para o Senhor das Barro-

cas que fez a Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz a Manuel João Saquinho
Datas de produção: 1739-12-18 / 1739-12-18
Dimensão e suporte: 1 doc. (6 fol. ms.; 310 x 218 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.7

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00008
Título: Contrato de arrendamento de uma terra sita na quinta do Juncão que fez a Confraria do Santíssimo Sacramen-

to da freguesia da Vera Cruz a Tomé Marques de Oliveira
Datas de produção: 1753-08-30 / 1779-09-10
Dimensão e suporte: 2 doc., 2 fol. ms.; papel
Âmbito e conteúdo: Contem apenso: Declaração de confissão de Agostinho Martins Feijão em que tomou de arren-

damento uma leira de terra no lugar de Quintão a qual antes trazia em arrendamento Tomé Marques, já defunto, 
em preço de mil reis em cada ano pelo São Miguel, em 1779-09-10.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.8
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00009
Título: Certidão de Verba do testamento com que faleceu Maria Cardoza imposto numa azenha no Caminho de Eixo, 

deixados a seus filhos Pe. Manuel Cardozo, religioso de São Domingos e Soror Maria Josefa religiosa no Convento 
de Jesus e a sua sobrinha Joana Arcângela religiosa do mesmo Convento e por morte destes à esta Confraria do 
Santíssimo Sacramento da Igreja da Vera Cruz de Aveiro

Datas de produção: 1755-07-03 / 1755-07-03
Dimensão e suporte: 2 doc. (3 fol. ms.; 303 x 212 mm); papel
Âmbito e conteúdo: Contem apenso: Declaração da existência de uns autos no Cartório Geral da Vila de Eixo sobre 

a disposição de bens feita por Maria Cardoza a esta Confraria [s.d.]
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.9

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00010
Título: Escritura de trespasse de um aforamento de uma terra em Vilar do Cónego João Barbosa para a Confraria do 

Santíssimo Sacramento em que paga a viúva Teresa Joana de Vilar
Datas de produção: 1765-06-08 / 1765-06-08
Dimensão e suporte: 1 doc. (4 fol. ms.; 305 x 214 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.10
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.
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l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00011
Título: Declaração de clareza que fez Rosa Leocádia, sobre uns cem mil reis que ela e sua irmã receberam do testa-

mento de seu cunhado António José Saraiva, e para os receber exonerou a Abadessa e as madres do Convento 
de Sá

Datas de produção: 1787-08-29 / 1787-08-29
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 fol. ms.; 310 x 218 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.11
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00012
Título: Escritura de compra que fez a Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz a Francisco Ma-

nuel Couceiro da Costa e sua mulher da capela onde está o Santíssimo Sacramento da Igreja da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1792-02-17 / 1792-02-17
Dimensão e suporte: 1 doc. (6 fol. ms.; 310 x 218 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.12
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00013
Título: Contrato de arrendamento por nove anos de uma leira de terra sita nas leiras de Quintão, em São Romão, 

que fez a Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz a António Martins Feijão pelo foro de 
mil e duzentos reis

Datas de produção: 1792-09-29 / 1792-09-29
Dimensão e suporte: 2 doc. (3 fol. ms.; 300 x 210 mm); papel
Âmbito e conteúdo: Contem apenso: Escritura de aforamento de uma leira de terra sita nas leiras de Quintão, em 

São Romão, que fez a Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz a António Martins Feijão 
pelo foro de mil e duzentos reis, em 1803-03-14. Joaquim Ferreira Ribeiro de Santa Ana, tabelião

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.13
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00014
Título: Sentença cível do suplicante Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz contra o suplicado 

Domingos António Veneno, sobre o aforamento de umas casas e quintal em que vive na rua do Carmo, junto à 
Capela de Nossa Senhora da Graça

Datas de produção: 1795-08-14 / 1795-08-14
Dimensão e suporte: 1 doc.(12 fol. ms.; 310 x 220 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.14
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00015
Título: Escritura de compra que fez João António Soares a Isabel Marques, viúva, de umas casas na Chousa do Fidal-

go e deixadas em legado à Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
Datas de produção: 1823-01-14 / 1823-01-14
Dimensão e suporte: 3 doc. (8 fol. ms.; 310 x 215 mm); papel
Âmbito e conteúdo: Contem apenso: certidão de escritura de aforamento feita a José Maria dos Santos Freire Parra-

cha, em 1852-12-31. António da Rosa Coutinho, escrivão; Certidão dos autos de inventário a que se procedeu dos 
bens do falecido João António Soares, em 1857-02-24. João António de Morais, escrivão.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.15
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00016
Título: Escritura de aforamento em fateozim perpétuo de uma terra sita na Rosa, Póvoa do Paço, no limite da fre-

guesia de Esgueira, que fez a Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz a Manuel Rodrigues 
e sua mulher Rosa Maria
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Datas de produção: 1825-02-06 / 1825-02-06
Dimensão e suporte: 3 doc. (6 fol. ms.; 310 x 220 mm); papel
Âmbito e conteúdo: Contem apenso: Certidão da Repartição de Finanças de Aveiro da descrição matricial do prédio, 

em 1933-12-22; Petição de João Fernandes Canelo para arrendamento da terra [s.d.]
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.16
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00017
Título: Escritura de capital mutuado a Francisco da Costa e sua mulher Teresa de Jesus, do lugar da Preza, que fez a 

Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz, da quantia de 64 mil reis a juro de seis por cento
Datas de produção: 1854-01-08 / 1854-01-08
Dimensão e suporte: 2 doc. (3 fol. ms.; 290 x 204 mm); papel
Âmbito e conteúdo: Contem apenso: declaração de dívida de Francisco de Pinho Vinagre à Confraria do Santíssimo 

Sacramento da freguesia da Vera Cruz, da quantia de 30 mil reis a juro de seis por cento em 1857-05-24.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.17
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00018
Título: Certidão de arrematação que fez João de Melo Freitas de uma assento de casas sitas na Praça do Peixe, 

foreiras à Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz, e do seu edital
Datas de produção: 1855-02-28 / 1855-02-28
Dimensão e suporte: 4 doc.; 7 fol. ms.; papel
Âmbito e conteúdo: Contem apenso: declaração para se averiguara se é necessário avaliar a casa em que mora 

Joaquim Martinho Girão, foreira à Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz [s.d.]; Requeri-
mento de Joaquim Martinho Girão à Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz para que se 
avalie a parte do prédio sujeira a foro [1885-05-02];

Requerimento de José da Naia Sardo, presidente da Mesa Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera 
Cruz à Secção de Finanças do Concelho de Aveiro [s.d.].

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.18
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00019
Título: Escritura de renovação de emprazamento e reconhecimento de foro que fez Bartolomeu Gonçalves, viúvo, 

de uma terra em Verdemilho, no Campo da Azenha à Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera 
Cruz

Datas de produção: 1857-03-07 / 1857-03-07
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 fol. ms.; 290 x 210 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.19
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00020
Título: Escritura de compra que fez José dos Santos Carau a Guilherme dos Santos Urbano, de uma propriedade na 

rua das Salineiras, foreira à Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
Datas de produção: 1880-11-20 / 1880-11-20
Dimensão e suporte: 1 doc. (3 fol. ms.; 300 x 205 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.20
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00021
Título: Carta de adjudicação passada a favor da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de Santa Cruz, para 

seu título e posse nos autos de Inventário de menores a que se procedeu por falecimento de Manuel Bernardo 
Camello, casado com Joana Rosa de Jesus

Datas de produção: 1771-08-26 / 1771-08-26
Dimensão e suporte: 1 doc. ms. 18 fol. ms.(300 x 205 mm)
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Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.21
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00022
Título: Escritura de capital mutuado a Joaquim da Cruz Nordeste, de que fez a Confraria do Santíssimo Sacramento 

da freguesia da Vera Cruz, da quantia de mil e oitocentos reis a juro de lei
Datas de produção: 1863-11-01 / 1863-11-01
Dimensão e suporte: 1 doc. ms. (2 fol. ms.; 300 x 206 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.22

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00023
Título: Requerimento e certidão de dívida que João Henriques da Maia fez à Confraria do Santíssimo Sacramento 

da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1862-03-08 / 1862-03-08
Dimensão e suporte: 1 doc. ms. (2 fol. ms.; 300 x 206 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00024
Título: Cópia arrendamento por 30 mil réis a Rosa de Jesus de uma morada de casas altas sitas no Rocio, cidade 

de Aveiro, e de uma marinha denominada a Raivoza por 40700 reis por Luís Simões, e ambas propriedade da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento de Vera Cruz – Aveiro

Datas de produção: 1871-10-02 / 1871-10-02
Dimensão e suporte: 1 doc.; 2 fol. ms.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.24

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/005/00025
Título: Processo de venda do Certificado de Renda Perpétua nº 818, renda trimestral de 27 escudos da Irmandade 

do Santíssimo Sacramento de Vera Cruz – Aveiro, á Junta de Crédito Público pela importância de 1.134 escudos
Datas de produção: 1993-01-14 / 1993-03-02
Dimensão e suporte: 1 doc.; 8 fol. ms.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.25

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/006
Título: Inventário
Datas de produção: 1836-00-00 / 1856-08-00
Dimensão e suporte: 2 liv.; 1 doc.; 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/006/0001
Título: Inventário dos objetos pertencentes à Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1836-00-00 / 1870-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (131 fol. ; 320 x 235 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, inventário, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/006/0002
Título: Inventário de foros, foreiros e bens que tem a Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz
Datas de produção: 1858-00-00 / 1865-04-05
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel
Âmbito e conteúdo: Contém relações de foros e foreiros, legados de missas, inventários de móveis e documentos 

manuscritos e livros de 1858 até 1865.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, inventário, liv. 2
Características físicas e requisitos técnicos: Macete de documentos manuscritos não encadernados; n31/167; 39 

folhas de papel.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/006/0003
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Título: Inventário de alfaias, títulos, papéis e objetos pertencentes à Confraria do Santíssimo Sacramento da fre-
guesia da Vera Cruz

Datas de produção: 1855-04-03 / 1857-00-00
Dimensão e suporte: 2 doc. (310 x 210 mm); papel
Âmbito e conteúdo: Contém relação feita em 1855 declarando as alfaias e objetos pertencentes à Confraria e outra 

de 1857 de 28 títulos e papéis pertencentes à mesma.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, inventários, liv. 3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/006/0004
Título: Inventário dos objetos pertencentes à Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1890-07-15 / 1956-08-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (27 fol. ; 325 x 225 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, inventário, liv. 4
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em tecido creme

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/007
Título: Obras
Datas de produção: 1836-00-00 / 1856-08-00
Dimensão e suporte: 2 liv.; 1 doc.; 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/007/0001
Título: Certidão de escritura de obrigação da contribuição de duas moedas de ouro, 9$600 reis do Juiz da Confraria 

e uma moeda de ouro, 4$800 reis do escrivão para as obras da Igreja
Datas de produção: 1725-06-01 / 1725-06-01
Dimensão e suporte: 1 doc. (5 fol. , 304 x 217 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, obras, liv. 1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/007/0002
Título: Subscrição para levar a efeito a construção de uma sacristia e casa de arrecadação para a Irmandade do 

Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1700-00-00 / 1900-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc. (14 fol. , 320 x 220 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, obras, liv. 2

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/008
Título: Assento dos irmãos
Datas de produção: 1812-00-00 / 1939-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/008/0001
Título: Registo de irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1812-00-00 / 1935-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (402 fol. ms.; 500 x 360 mm); papel
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, assento dos irmãos, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito grande encadernado em camurça e ferragens.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/008/0002
Título: Registo de irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1886-00-00 / 1939-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.; 4 fol. ms.; papel
Âmbito e conteúdo: Maço formado por listas avulsas com referência aos registos de irmãos
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, assento dos irmãos, mç. 1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/009
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Título: Editais
Datas de produção: 1881-01-09 / 1898-06-30
Dimensão e suporte: 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR12/009/0001
Título: Editais
Datas de produção: 1881-01-09 / 1898-06-30
Dimensão e suporte: 1 mç.; 12 doc.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Vera Cruz de Aveiro, editais, mç. 1

PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15

Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora
da Apresentação de Aveiro

Série (SR): 3
Unidade de instalação (UI): 10

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15
Título: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro
Título paralelo: Confraria do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1665-08-19 / 1903-11-30
Dimensão e suporte: 2 liv.; 10 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apre-

sentação de Aveiro funcionava na igreja de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, reformulada em 1562, 
igreja dependente da Matriz de São Miguel de Aveiro e da respetiva Ordem de Avis, elevada a paroquial em 
1572, e atual paroquial da Vera Cruz. Esta Irmandade ficou anexa desde 1835 à Irmandade do Santíssimo Sacra-
mento da Vera Cruz de Aveiro.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz 
de Aveiro, encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto 
de entrega entre a Paróquia da Vera Cruz de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, 
efetuou-se depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo 
Diocesano de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, 
descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 
15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Unidades de descrição relacionadas: A este fundo diz respeito a informação dada no fundo da Paróquia de Nossa 

Senhora da Apresentação de Aveiro (DIO/PAVR15), na série de Legados Pios e Indulgências (DIO/PAVR15/004) 
sobre as capelas da Confraria de Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro de 1698-
11-22 a 1768-09-11.

Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 
2009, p.180-188.

Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 
Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.
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l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15/001
Título: Tombo
Datas de produção: 1684-01-02 / 1811-03-11
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15/001/0001
Título: Tombo para as disposições e termos da Confraria do Santíssimo Sacramento desta Freguesia da Apresentação 

de Aveiro
Datas de produção: 1684-01-02 / 1779-06-18
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 x 220 mm; 190 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “ Certifico a Frei José Migueis Cardoso, Freire da Ordem de São Bento de 

Avis e vigário da Igreja de São Gonçalo, hoje padroeira de Nossa Senhora da Apresentação que eu rubriquei este 
livro da Irmandade do Santíssimo Sacramento sita nela e por breve apostólico confirmada o qual há-de servir 
para assento dos termos dos irmãos da dita Irmandade e vai todo numerado nas pontas de cima e assinado com 
o meu sobrenome e este mesmo termo leva na última folha da banda de fora com a qual se numerarão cento e 
noventa em fé fiz este termo e assinei, 2 de Janeiro de 1684. O vigário José Migueis Candoso.”. Apresenta a fol. 
3 para o ano de 1684 mesa constituída pelo juiz Manuel Pinheiro, escrivão João Arenas, mordomo João Dias de 
Arouca e devoto João Adrião Estevão de Almeida. Regista inventários e autos de entrega de móveis de 1684 a 
fol. 36. Contém assento das entradas dos irmãos a fol. 3 e 78 e dos irmãos sacerdotes a fol. 110, assembleias e 
actas de sessões, termos de obrigações de missas e legados de 1664 até 1768.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, tombo, liv.1
Cota original: 2
Cota antiga: 7; 164
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15/001/0002
Título: Tombo dos bens da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1804-03-06 / 1811-03-11
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 x 220 mm; 190 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Contém provisão de D. João VI a para se proceder ao traslado da documentação referente a 

escrituras de testamento e aforamento de propriedades dos séculos XVII e XVIII da Confraria em forma pública 
de tombo. Informa em traslados sobre escrituras de propriedade da Confraria com averbamento de possuidores. 
Índice de documentos no início do tombo.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, tombo, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15/002
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1716-00-00 / 1790-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15/002/0001
Título: Receita e despesa da Confraria do Santíssimo Sacramento desta Freguesia da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1716-00-00 / 1790-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 x 220 mm; 145 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: Livro que há-de servir das contas da receita e despesa dos bens do legado 

que Estêvão de Almeida e sua mulher Antónia André moradores que foram nesta Vila de Aveiro deixaram à 
Irmandade do santíssimo sacramento desta freguesia de Nossa Senhora da Apresentação da mesma Vila. Prin-
cipia em o ano de 1716 que foi o primeiro em que se deu à cobrança dos rendimentos do dito legado sendo 
tesoureiro dele o licenciado João Correia de Macedo, irmão da dita irmandade.”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, receita despesa, 
liv.1

Cota original: 1
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Cota antiga: 56; 165
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15/003
Título: Escrituras
Datas de produção: 1665-08-19 / 1903-11-30
Dimensão e suporte: 7 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15/003/0001
Título: Escritura de aforamento imposto numa terra na quinta de António Máximo Branco de Mello por detrás do 

Convento de Santo António, com certidão e sua pública forma relativos à verba de testamento de Lázaro Pereira
Datas de produção: 1665-08-19 / 1858-10-19
Dimensão e suporte: 1 mç. (310 x 209 mm; 6 fol. ms.)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, escrituras, doc.1
Cota original: 11; 10; 22
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15/003/0002
Título: Escritura de aforamento imposto em umas casas térreas que estão detrás da Igreja de São Gonçalo Velho com 

quintal a Sebastião Simões Jácome e sua mulher Maria Nogueira
Datas de produção: 1674-10-16 / 1824-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç. (303 x 205 mm; 6 fol. ms.)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, escrituras, doc.2
Cota antiga: 11 (6-5-1872); 12; 24
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15/003/0003
Título: Carta de arrematação do aforamento imposto numa Marinha na ria de Aveiro que esta Confraria pagava ao 

Convento de Nossa Senhora da Misericórdia da Ordem dos pregadores de Aveiro passada pelo rei D. Pedro V
Datas de produção: 1859-09-06 / 1859-12-24
Dimensão e suporte: 1 mç. (365 x 250 mm; 2 fol. ms.)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, escrituras, doc.3
Cota antiga: 41 (6-5-1872); 50
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15/003/0004
Título: Escritura de aforamento de umas casas no Rossio de Aveiro legadas por Agostinho de Sousa Lopes
Datas de produção: 1820-10-24 / 1871-06-02
Dimensão e suporte: 1 mç. (290 x 203 mm; 17 fol. ms.)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, escrituras, doc.4
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15/003/0005
Título: Escritura de aforamento de leiras de terra sitas no Vale do Rendeiro limite da Vila de Aradas que faz Manuel 

da Cruz Garrido e sua mulher do lugar de São Bernardo a Francisco Tomé Marques Gomes tesoureiro da Confraria 
do Santíssimo Sacramento da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro

Datas de produção: 1823-11-04 / 1903-11-30
Dimensão e suporte: 1 mç. (290 x 203 mm; 46 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Relativo à ação ordinária em que é autora a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera 

Cruz de Aveiro e réu Manuel Nunes Carlos, viúvo, lavrador do lugar de Castela de São Bernardo. Apensa a fol. 8 
livro de estatutos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Vera Cruz de Aveiro, editados pela 
Imprensa Comercial em 1890.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, escrituras, doc.5
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado.
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15/003/0006
Título: Escritura de capital mutuado a Maria Josefa da Fonseca Lopes Aroija, viúva de António José Moletta e seu 

genro Gabriel Francisco Leitão e outra de João Henriques da Maia
Datas de produção: 1834-12-07 / 1834-12-07
Dimensão e suporte: 1 fol. ms.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, escrituras, doc.6
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR15/003/0007
Título: Escritura de capital mutuado a João Vicente Ferreira e sua mulher e Isidro Miguéis e sua mulher de Aveiro
Datas de produção: 1825-12-17 / 1868-12-22
Dimensão e suporte: 1 mç.; 6 fol. ms.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, escrituras, doc.7
Cota antiga: nº 1 (6-5-1872); 6
Características físicas e requisitos técnicos: Documento manuscrito não encadernado.

PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16

Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro

Série (SR): 4
Unidade de instalação (UI): 11
Documento composto (DC): 15

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16
Título: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1647-12-06 / 1884-06-00
Dimensão e suporte: 11 liv.; 1 mç.; 15 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro 

funcionava na igreja do Espírito Santo de Aveiro, igreja dependente da Matriz de São Miguel de Aveiro e da 
respetiva Ordem de Avis, elevada a paroquial em 1572, demolida em Novembro de 1841. Zelava pelo altar-mor 
da referida igreja e teve primitivos estatutos ou compromisso em 21 de janeiro de 1725. como consta de uma 
escritura. Um breve apostólico dado pelo papa Clemente XI em 1716 concedeu muitas graças e indulgências aos 
membros desta irmandade. Recebeu avultados legados Com a redução das freguesias de Aveiro em 11 de Outu-
bro de 1835 ficou incorporada à Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro refundando-se 
na Irmandade do Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Glória de Aveiro.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo 
de Aveiro encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de 
entrega entre a Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-
-se depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano 
de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e 
difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de 
Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenados cronologicamente.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro: origens, brasão e antigas freguesias, Paisagem Editora, 

1984, p.81
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 Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 2009, 
p.144-156.

Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 
Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1717-07-02 / 1884-06-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/001/0001
Título: Estatutos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1717-07-02 / 1884-06-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (226 x 155 mm; 34 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Contém informação sobre o Breve 2 de Julho de 1717 de ereção traduzido da Bula primitiva. 

Estatutos assinados em 15 de Julho de 1725 e confirmados em Coimbra a 18 de Outubro de 1725, com alterações 
datadas de 16 de Junho de 1740 e confirmadas a 30 de Junho de 1740. No final contém registo de despesa de 
Abril de 1883 a Junho de 1884, com aquisição de jarro e bacia de prata a 4 de Junho de 1883 e caixa de custódia 
a 13 de Dezembro.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro de Aveiro, estatutos, liv.1
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/002
Título: Termos de entrega, eleições e receita e despesa
Datas de produção: 1708-00-00 / 1883-00-00
Dimensão e suporte: 8 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/002/0001
Título: Eleições e entregas aos tesoureiros da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia do Espírito Santo 

de Aveiro
Datas de produção: 1752-00-00 / 1754-02-04
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro de Aveiro, eleições, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro em mau estado de conservação. Fragilizado na sua estrutura por 

ação de humidade, estando em grande parte ilegível.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/002/0002
Título: Eleições e entregas aos tesoureiros da Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia do Espírito Santo 

de Aveiro
Datas de produção: 1772-12-28 / 1834-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 x 210 mm; 150 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro das entregas da Mesa velha para a Mesa nova da Confraria do San-

tíssimo Sacramento da freguesia do Espírito Santo desta cidade de Aveiro; o qual vai numerado e rubricado por 
mim provedor atual da Comarca com o meu cognome Freitas de que uso. Aveiro a 28 de Dezembro de 1772. 
Inácio de Carvalho e Freitas. Declaro que este livro também é para as eleições da sobredita Confraria. Era ut 
supra.” Contém inventário de objetos feito em 12 de Março de 1791.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro de Aveiro, eleições, liv.2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/002/0003
Título: Receita e despesa, inventário e entregas dos mordomos da Confraria do Santíssimo Sacramento do Espírito 

Santo de Aveiro
Datas de produção: 1708-00-00 / 1732-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ms. (310 x 205 mm)
Âmbito e conteúdo: Folha manuscrita truncada do livro segundo; 1 folhas; n2. Termo de abertura: “Era de 1708 
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anos. Inventário dos bens da Confraria do Santíssimo Sacramento desta freguesia do Espirito Sancto da Vila de 
Aveiro.” Contém listagem de objetos.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro de Aveiro, eleições, liv.3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro sem capa muito fragilizado por ação da humidade.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/002/0004
Título: Receita e despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1733-00-00 / 1772-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ms. (150 fol. ms.; 315 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: ilegível. Mau estado de conservação. Contém inventário de bens móveis 

no final e termos de entrega.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro de Aveiro, eleições, liv.4
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito sem encadernação muito fragilizado por ação da 

humidade e infestação.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/002/0005
Título: Receita e despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1772-12-28 / 1803-04-16
Dimensão e suporte: 1 liv. ms. (315 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro das contas do rendimento e despesa da Confraria do Santíssimo 

Sacramento da freguesia do Espírito Santo desta cidade de Aveiro, o qual vai numerado e rubricado por mim 
Provedor atual da Comarca com o meu cognome Freitas de que uso. Aveiro ao 28 de Dezembro de 1772. Inácio 
de Carvalho e Freitas.”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro de Aveiro, eleições, liv.5
Características físicas e requisitos técnicos: Livro muito fragilizado por ação da humidade e infestação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/002/0006
Título: Receita e despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1803-05-31 / 1847-05-27
Dimensão e suporte: 1 liv. ms. (305 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão a João José de Almeida para numerar, rubricar e encerrar 

este livro que há-de servir para a Confraria do Espírito Santo da Freguesia da cidade de Aveiro. Aveiro 31 de 
Maio de 1803 João Carlos Cardoso Verney.” Inicia receita e despesa em 1803 e termina em 1847. Contém na f. 
1v inventário de bens e títulos.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro de Aveiro, eleições, liv.6
Características físicas e requisitos técnicos: Livro fragilizado por ação da humidade e infestação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/002/0007
Título: Receita e despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1724-00-00 / 1740-01-14
Dimensão e suporte: 1 liv. ms. (290 x 210x25 mm)
Âmbito e conteúdo: Título formal: “Livros Sexto 1724”
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro de Aveiro, eleições, liv.7
Características físicas e requisitos técnicos: Livro sem capa muito fragilizado por ação da humidade e infestação, 

requer intervenção urgente
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/002/0008
Título: Registo de pagamento de foros à Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1822-10-01 / 1883-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ms. 100 fol. (320 x 225x15 mm)
Âmbito e conteúdo: Título formal: “Este livro serve para se lançarem os Inquilinos que paguem Foros a Confraria do 

Santíssimo Sacramento da Freguesia do Espírito Santo de Aveiro”
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, eleições, liv.8
Características físicas e requisitos técnicos: Livro fragilizado por ação da humidade e infestação.
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l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003
Título: Escrituras
Datas de produção: 1712-02-22 / 1836-04-22
Dimensão e suporte: 14 doc.; papel
Âmbito e conteúdo: Contem escrituras de diversa índole, compra, aforamento, emprazamento, etc. que fez Irman-

dade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro, com descriminação dos diversos foros pertencentes a 
esta Irmandade.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00001
Título: Sentença cível do suplicante juiz, oficiais, mordomos e tesoureiro do legado da Confraria do Santíssimo Sa-

cramento do Espírito Santo de Aveiro contra Maria dos Santos Seabra e sua filha sobre uma terra sita no Cazeiro
Datas de produção: 1771-11-04 / 1773-07-04
Dimensão e suporte: 1 doc. (315 x215 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.1
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00002
Título: Sentença cível do suplicante oficiais da Confraria do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro contra 

Manuel João Branco sua filha e genro José de Pina de Aveiro
Datas de produção: 1795-01-17 / 1795-01-17
Dimensão e suporte: 1 doc. (310 x215 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.2
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00003
Título: Escritura de aforamento de António Rodrigues e sua mulher das Quintãs de São Bernardo a Margarida Caria 

da Vila de Aveiro
Datas de produção: 1647-12-06 / 1647-12-06
Dimensão e suporte: 1 doc. (310 x220 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.3
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00004
Título: Declaração de venda e compra de paramento da Capela do Senhor das Barrocas
Datas de produção: 1818-04-16 / 1818-04-16
Dimensão e suporte: 1doc.; 3 fol.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.4
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00005
Título: Carta de Sentença cível de arrematação para aforamento de uma terra em São Bernardo que fez a Irmandade 

do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro a Francisco José de Pinho Távora por incumprimento de 
foro de João Simões Maio e sua mulher Arcângela Maria

Datas de produção: 1815-11-03 / 1815-11-03
Dimensão e suporte: 1doc.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.5
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00006
Título: Carta de Sentença cível de arrematação para aforamento de uma terra em São Bernardo e outra em Aradas 

que fez a Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro a Manuel Gomes Portugal e sua 
mulher Eugénia Maria

Datas de produção: 1815-11-03 / 1815-11-03
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Dimensão e suporte: 1doc.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.6
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00007
Título: Escritura de redução de foro de 9 mil reis para 6 mil reis que fez a Irmandade do Santíssimo Sacramento do 

Espírito Santo de Aveiro a Manuel Gomes Portugal e sua mulher Eugénia Maria
Datas de produção: 1824-12-29 / 1824-12-29
Dimensão e suporte: 1doc.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.7
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00008
Título: Libelo móvel de petição de dinheiro da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro 

contra Isabel Vieira, viúva e moradora no lugar de São Bernardo
Datas de produção: 1741-07-06 / 1744-04-17
Dimensão e suporte: 1 doc.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.7
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00009
Título: Recibo de pagamento (quitação) de foro que fez João Rodrigues Branco e sua mulher à Irmandade do San-

tíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1765-02-24 / 1765-02-24
Dimensão e suporte: 1doc.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.9
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00010
Título: Petição de António João o Jacinto e sua mulher Maria dos Santos à Irmandade do Santíssimo Sacramento do 

Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1772-03-00 / 1772-03-00
Dimensão e suporte: 1doc.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.10
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00011
Título: Escritura de obrigação de missa e altar de Nossa Senhora da Conceição do legado de Catarina Veiros à Irman-

dade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1717-11-28 / 1717-11-28
Dimensão e suporte: 1doc.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.11
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00012
Título: Título de bens que deixou com obrigação de missas que Manuel Gonçalves Pero Negro à Irmandade do 

Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1739-11-18 / 1739-11-18
Dimensão e suporte: 1doc.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.12
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00013
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Título: Carta de arrematação para título e conversão de uma morada de casas térreas na rua das Barcas que rematou 
João Miguéis Picado pela quantia de 65 mil reis

Datas de produção: 1836-04-22 / 1836-04-22
Dimensão e suporte: 1doc.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.13
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer especial cuidado no seu manuseio.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/003/00014
Título: Tombo de verbas de testamentos e legados da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1712-02-22 / 1752-09-20
Dimensão e suporte: 1liv.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, escrituras, doc.14
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito fragilizado requer intervenção urgente.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/004
Título: Inventário
Datas de produção: 1729-05-06 / 1836-01-31
Dimensão e suporte: 2 liv.; 1 doc.;
Unidades de descrição relacionadas: Na série Eleições, livro 2 existe inventário de bens móveis objetos feito em 12 

de Março de 1791; no livro 3, inventário de 1708; e no livro 4.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/004/0001
Título: Inventário de bens pertencentes à Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1831-03-14 / 1836-01-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (100 fol. ; 315x225 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, inventário, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito capa em pergaminho

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/004/0002
Título: Inventário de bens pertencentes à Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1817-11-02 / 1891-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (50 fol. ; 325x220 mm)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento do Espírito Santo de Aveiro, Inventário, liv. 2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito capa em cartão prensado cru.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR16/004/0003
Título: Termo de entrega de bens da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1729-05-06 / 1729-05-06
Dimensão e suporte: 1 doc.; 2 fol.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento Espírito Santo de Aveiro, inventário, doc. 3
Características físicas e requisitos técnicos: Documento em mau estado de conservação fragilizado por ação de 

humidade.

PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17

Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro

Série (SR): 6
Unidade de instalação (UI): 16
Documento composto (DC): 93

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17
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Título: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1541-11-03 / 1881-00-00
Dimensão e suporte: 14 liv.; 1 mç.; 6 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, de 

fundação milenar, funcionava na Matriz de São Miguel de Aveiro, igreja principal da Ordem de Avis em Aveiro e 
única paroquial até 1572, demolida em Novembro de 1835. Cuidava do primeiro altar lateral do lado do evange-
lho cujo retábulo foi transferido após a demolição para a capela de São João de Verdemilho, paróquia e freguesia 
de São Pedro de Aradas. A sua festa era celebrada a 6 de Janeiro na festividade dos Reis, também denominada 
dos mordomos novos, visto ser a primeira celebração a que assistiam depois de serem eleitos em 1 de Janeiro, 
com procissão do Santíssimo Sacramento em volta do adro da igreja de São Miguel. Era encarregue de preparar 
as solenidades da semana santa, com a procissão do Enterro do Senhor, procissão da Ressurreição e procissão 
da instituição do Santíssimo Sacramento no 1º domingo após o Corpo de Deus. A mesa era composta por juiz, 
escrivão e tesoureiro ou mordomo, chegando a compor-se por dez elementos.

 Recebeu importantes e avultados legados, sendo documentalmente a referência mais antiga registada a 
5 de Dezembro de 1541, com a certidão de verba de testamento de João Fernandes Prata e sua mulher 
Catarina Gaspar, deixando doze meios de uma marinha na ria de Aveiro sita no Remoinho da Cal. Registam-
se estatutos em 1790, breves de indulgência de Pio VI (1790-11-15; 1791-07-16), inventários de bens móveis 
em 1771, 1785, 1789, 1791, 1825. Registam-se obras e aquisições promovidas por esta irmandade na sua 
capela, discriminadamente: 1717, aquisição de lanternas de prata; 1765, aquisição de um sino; 1791, reforma 
do retábulo; 1806, aquisição de umbela, pano de púlpito, pana de estante; 1807, aquisição de um pálio rico; 
1808, obra de reformulação da capela da irmandade; 1812, obra da sacristia; 1825, colocação de portões de 
ferro.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel 
de Aveiro encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de 
entrega entre a Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-
-se depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano 
de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e 
difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de 
Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenados cronologicamente.
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos, Câmara Municipal de Aveiro, 

2009, p.55-69
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/001
Título: Atas
Datas de produção: 1782-12-21 / 1846-08-08
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/001/0001
Título: Actas das Sessões e termos da Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1782-12-14 / 1801-06-21
Dimensão e suporte: 1 liv. (300x212 mm; 51 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lançarem os legados, determinações 

da mesa desta Confraria do Santíssimo Sacramento desta Igreja Matriz de São Miguel da cidade de Aveiro de 
hoje em diante vai numerado e rubricado com o meu sobrenome que diz – Barreto – e no fim leva encerramento, 
também escrito e assinado por mim. Aveiro, 14 de Dezembro de 1782. Bernardo Barreto Feyo.” Apensa informa-
ção sobre peças de prata: duas lanternas ao ourives José de Figueiredo em 1716.
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Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, atas, liv.1
Cota antiga: 6
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em tecido verde e pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/001/0002
Título: Actas das Sessões e termos da Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1790-11-28 / 1846-08-08
Dimensão e suporte: 1 liv. (300 x 210 mm; 50 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se carregarem todos os termos das de-

terminações que se fizerem nas Mesas da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel da 
cidade de Aveiro. Ano de 1790. O tesoureiro do legado João António Lucena. Vai numerado e rubricado por mim 
este livro com o meu sobrenome que diz – Bernardino, o escrivão da dita Irmandade. José António Bernardino.” 
Inicia termos de actas com aprovação de novos estatutos em 28 de Novembro de 1790 e termina em 8 de Agosto 
de 1846.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, atas, liv.2
Cota antiga: 13
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/002
Título: Eleições
Datas de produção: 1719-12-29 / 1826-12-27
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/002/0001
Título: Eleições do Juiz, oficiais e mordomos da Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1719-12-29 / 1771-12-27
Dimensão e suporte: 1 liv. (313x215 mm; 136 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro da Confraria do Santíssimo Sacramento desta Vila de Aveiro da Igreja 

Matriz de São Miguel que serve também para termo das eleições que fazem os irmão e oficiais, escritos em 
papéis e também serve para os termos de entrega de peças móveis aos tesoureiros quando entram e no fim do 
qual lhe adicionei inventário do que de presente existe”. Inicia eleições em 29 de Dezembro de 1719 e termina 
em 27 de Dezembro de 1771. Contém inventário de peças a f. 135 de Maio de 1729

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, eleições, liv.1
Cota antiga: 3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/002/0002
Título: Eleições do Juiz, oficiais e mordomos da Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1770-12-31 / 1826-12-27
Dimensão e suporte: 1 liv. (300 x 210 mm; 97 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro das eleições e entregas da Confraria do Senhor de são Miguel de 

Aveiro.”
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, eleições, liv.2
Cota antiga: 7
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1729-00-00 / 1881-00-00
Dimensão e suporte: 3 liv.; 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0001
Título: Receita de foros da Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1729-00-00 / 1790-00-00
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Dimensão e suporte: 1 liv. (300 x 210 mm; 49 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Tem este livro quarenta e nove meias folhas de papel que todas vão nu-

meradas e rubricadas com o sobrenome de Juiz que de presente serve da Confraria do Sm.º Sacram.tº da Igreja 
Matriz de São Miguel desta Vila de Aveiro no fim do qual livro fez o dito Juiz Diogo da Silva Varela termo de 
encerramento por ele assinado. Há-de servir para no princípio dele se escreverem as obrigações que tem e ren-
dimentos de que é senhora escrevendo cada um per si no meio de cada uma das páginas.” Inicia receita de pa-
gamento de foros em 1729 com descrição de datas e pagamentos anteriores de 1705 (f.11) e termina em 1790.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, receita e despesa, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0002
Título: Receita e despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1790-00-00 / 1846-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (300 x 210 mm; 147 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro de contas, que todos os anos é obrigado a dar o tesoureiro do legado 

da Confraria do Smo. Sacramento da Igr.ª de S. Miguel aos irmãos da Mesa da mesma Confraria, o qual teve seu 
princípio no ano de 1790. O tesoureiro do legado, João António Lucena. E vai por mim numerado e rubricado José 
António Bernardino atual escrivão desta Confraria por comissão.”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, receita e despesa, liv.2
Cota antiga: 11
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0003
Título: Receita e despesa dos legados e missas da Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1792-00-00 / 1881-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro que há-de servir para os tesoureiros do legado do Santíssimo Sacra-

mento da freguesia de São Miguel desta cidade de Aveiro fazer cobrança dos foros e mais rendas que a Confraria 
possui”.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, receita e despesa, liv.3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004
Título: Receita e despesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1790-12-31 / 1825-11-03
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, receita e despesa, mç.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/1
Título: Entrega de toda a prata da Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro (com peso de 79 

arráteis) na forma do real e imperial decreto
Datas de produção: 1808-04-05 / 1808-04-05
Detalhes físicos específicos: fungos; vincos de dobragem

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/2
Título: Despesa com 15 meios da marinha do Senhor e 15 meios de Manuel dos Reis
Datas de produção: 1809-03-04 / 1809-03-04

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/3
Título: Despesa dos meios da marinha do Senhor como também dos 17 de Manuel dos Reis (segunda)
Datas de produção: 1809-03-11 / 1809-03-11

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/4
Título: Despesa dos meios da marinha do Senhor assim como os de Manuel dos Reis (terceira)
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Datas de produção: 1809-03-18 / 1809-03-18
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/5
Título: Despesa dos meios da marinha do Senhor assim como os de Manuel dos Reis (quarta)
Datas de produção: 1809-03-24 / 1809-03-24

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/6
Título: Despesa dos meios da marinha do Senhor assim como também dos de Manuel dos Reis (quinta)
Datas de produção: 1809-04-16 / 1809-04-16

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/7
Título: Despesa dos meios da marinha do Senhor como também de Manuel dos Reis (sexta)
Datas de produção: 1809-05-07 / 1809-05-07

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/8
Título: Despesa dos meios da marinha do Senhor assim como também dos de Manuel dos Reis (sétima)
Datas de produção: 1809-05-21 / 1809-05-21

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/9
Título: Despesa dos meios da marinha do Senhor sitos a beira da Cal em o trabalho dos ditos (nona)
Datas de produção: 1809-05-31 / 1809-05-31

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/10
Título: Folha da 32ª féria os mestres e trabalhadores que trabalharam na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1813-04-03 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/11
Título: Folha da 33ª féria os mestres e trabalhadores que trabalharam na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1813-03-10 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/12
Título: Recibo do serventuário Luís de Pinto das Neves no valor de 680 réis do guisamento que paga à Confraria do 

Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1797-04-05 / 1797-04-05

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/13
Título: Rol da despesa por conta do legado assinado por José Joaquim de Quadros
Datas de produção: 1795-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/14
Título: Recibo de 1.800 réis de empréstimo à Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de 

Aveiro aplicados na despesa de 15 meios de marinha
Datas de produção: 1810-03-11 / 1810-03-11

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/15
Título: Recibo de 1.800 réis de empréstimo à Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de 

Aveiro aplicados na despesa de 15 meios de marinha
Datas de produção: 1810-07-11 / 1810-11-06

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/16
Título: Despesa com compra de tecidos e feitio de opas por João António Soares
Datas de produção: 1797-12-20 / 1797-12-24
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/17
Título: Despesa das cortinas do sacrário da igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1809-06-30 / 1809-06-30

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/18
Título: Recibo nº 14 da despesa feita com o oratório (carpintaria, pintura, tabuado) da igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1807-12-19 / 1807-12-19

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/19
Título: Recibo nº 13 da despesa com o conserto dos gavetões da sacristia da igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1807-12-22 / 1807-12-22

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/20
Título: Recibo nº 12 com despesa da aquisição de pregos
Datas de produção: 1807-10-07 / 1807-11-19

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/21
Título: Rol da ferragem feita para os gavetões da sacristia da igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1807-11-08 / 1807-11-08

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/22
Título: Despesa que se fez na frontaria da sacristia da igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1810-06-01 / 1810-06-01

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/23
Título: Despesa com tintas e óleo das grades, pedras e portas da sacristia da igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1810-00-00 / 1810-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/24
Título: Recibo da despesa feita com feitio de banco
Datas de produção: 1810-12-19 / 1810-12-21

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/25
Título: Recibo nº 10 da quantia de 1.280 réis da compra de 16 tábuas de solho para a obra da sacristia da igreja de 

São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1807-11-01 / 1807-11-01

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/26
Título: Despesa que se fez na frontaria da sacristia
Datas de produção: 1810-06-18 / 1810-08-26

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/27
Título: Recibo nº 2 da quantia de 8.000 réis da venda de meio cento de sal
Datas de produção: 1811-08-19 / 1811-08-19

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/28
Título: Recibo da quantia de 350 réis da compra de uma fita amarela de lã e de 280 réis de duas escápulas para o 

varão do pano da porta principal da igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1811-01-26 / 1811-01-26

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/29
Título: Recibo nº 2 da quantia de 3.640 réis da compra de uma peça de algodão
Datas de produção: 1807-01-07 / 1807-01-07
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/30
Título: Recibo nº 3 da quantia de 10.350 do feito de um vaso de prata liso que serve de dar lavatório aos enfermos, 

feito por Francisco Xavier de Carvalho, ourives do Porto
Datas de produção: 1807-04-18 / 1807-04-18

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/31
Título: Recibo nº 4 da quantia de 630 réis da compra de uma terça de damasco e uma terça de tafetá
Datas de produção: 1807-09-13 / 1807-09-13

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/32
Título: Recibo nº 5 da quantia de 910 réis da compra de 1 galão de ouro
Datas de produção: 1807-09-13 / 1807-09-13

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/33
Título: Rol dos 15 meios da marinha da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1810-04-10 / 1811-08-20

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/34
Título: Recibo da quantia de 6.400 réis do empréstimo que fez José António de Leão par amanho das marinhas e da 

quantia de 2.615 réis do empréstimo que fez José António Damásio para amanho das marinhas
Datas de produção: 1809-08-29 / 1809-11-10

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/35
Título: Recibo da quantia de 3.800 réis para ajuda de custo do trabalho dos 15 meios da marinha da borda da cal 

que se dá ao marnoto
Datas de produção: 1811-03-24 / 1811-03-24

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/36
Título: Recibo da quantia de 14.400 réis da conclusão do trabalho dos 15 meios da marinha
Datas de produção: 1809-06-14 / 1809-07-06

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/37
Título: Recibos nº 1 a 9 da despesa com lâmpada de prata; rol dos meios da marinha do Senhor de São Miguel de 

Aveiro da passagem de 3 barcos de torrão; rol do gasto com mulheres de 17 meios da marinha das entortas e de 
abrir o esteiro do marnoto; limpeza dos turíbulos da confraria; da quantia de 11.500 réis de dourar as 8 varas e 
pirâmides do pálio; de esmolas de missas pelos irmãos vivos e defuntos

Datas de produção: 1797-01-11 / 1797-12-09
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/38
Título: Rol do muro que se fez dos 19 meios da marinha da passagem do Senhor de São Miguel de Aveiro assinado 

pelo marnoto Fernando José Sarabanda
Datas de produção: 1805-00-00 / 1810-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/39
Título: Rol do muro dos 25 meios da marinha do Senhor de São Miguel de Aveiro assinado pelo marnoto Fernando 

José Sarabanda
Datas de produção: 1805-00-00 / 1810-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/40
Título: Despesa que se fez com o sal dos 15 meios da marinha do Senhor
Datas de produção: 1810-09-04 / 1810-09-04

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/41
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Título: Rendeu o sal dos 15 meios da marinha do Senhor 34 rasas livre das caixas vendido à razão de 30.000 réis
Datas de produção: 1810-11-06 / 1810-11-06

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/42
Título: Rol do torrão que tem ido para os 15 meios da marinha da passagem que são do Senhor de São Miguel de 

Aveiro
Datas de produção: 1810-00-00 / 1810-00-00
Detalhes físicos específicos: fungos; vincos de dobragem

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/43
Título: Recibo nº 1 da quantia de 120 réis da compra do vidro para a lâmpada da igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1795-01-15 / 1795-01-15

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/44
Título: Recibo nº 2 da quantia de 8 cruzados novos de 8 pirâmides que Simão Marques Leite fez para o pálio da 

Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1795-11-03 / 1795-11-03

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/45
Título: Pesou o lampadário de prata comprado ao tesoureiro da Confraria pelo senhor João António de Lucena, pela 

Lei 10150, assinado pelo ourives do Porto Manuel António Boavista e Sousa
Datas de produção: 1794-03-27 / 1794-03-27

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/46
Título: Rol das despesas do aniversário do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1795-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/47
Título: Certidões de missas na igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1814-12-22 / 1814-12-26

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/48
Título: Contrato feito pelo tesoureiro da Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro, 

João da Graça Ventura, com Domingos de Pinho Vinagre para este marnotar 15 meios de marinha sitos no esteiro 
da Cal da ria de Aveiro, para o ano de 1811, por 3.800 réis. Declaração de recibo da referida quantia assinado 
por Domingos de Pinho

Datas de produção: 1810-10-29 / 1811-03-24
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/49
Título: Rol das despesas do aniversário do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1814-00-00 / 1814-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/50
Título: Recibo da quantia de 144.400 réis do rendimento do legado da Confraria do Santíssimo Sacramento da 

freguesia de São Miguel de Aveiro que estava em dívida e que João António Resende certifica estar agora pago
Datas de produção: 1814-12-27 / 1814-12-27

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/51
Título: Recibo da quantia de 5.500 réis de um estrado para a capela do Santíssimo Sacramento e 1.60 réis do carreto 

do dito para o Porto
Datas de produção: 1814-01-24 / 1814-01-24

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/52
Título: Recibo da quantia de 1.760 réis de sergir um bodermarços(?) de bornelho(?)
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Datas de produção: 1814-03-24 / 1814-03-24
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/53
Título: Rol das despesas do aniversário do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1810-00-00 / 1815-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/54
Título: Recibo da quantia de 11 tostões de um caixão de açúcar vazio e da quantia de 1.800 réis de 7 couceiras de 

castanho
Datas de produção: 1807-02-03 / 1807-02-03

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/55
Título: Folha da 21ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalharam na obra do Santíssimo Sacramento da fre-

guesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-11-24 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/56
Título: Folha da 20ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalharam na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-11-16 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/57
Título: Recibo da quantia de 1.300 réis da compra de materiais para a obra da capela do Santíssimo Sacramento da 

freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinatura.
Datas de produção: 1813-00-00 / 1813-00-00

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/58
Título: Folha da 18ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalharam na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-11-02 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/59
Título: Recibo da quantia de 4.345 réis da obra da capela do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de 

Aveiro.
Datas de produção: 1813-12-23 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/60
Título: Recibo da quantia de 7.500 réis da venda de uma pouca de sal. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-02-14 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/61
Título: Recibo da quantia de 21.000 réis do carreto de cal para a capela do Santíssimo Sacramento da freguesia de 

São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1812-01-13 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/62
Título: Recibo da quantia de 15.200 réis da cal comprada para a obra da capela do Santíssimo Sacramento da fre-

guesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinatura.
Datas de produção: 1811-09-19 / 1813-12-26

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/63
Título: Recibo da quantia de 15.500 réis do custo da pedra de olaria e carreto, pedras que vieram da casa da olaria 

do capitão Resende para a dita capela e que valeriam 15.500 réis se viessem de Ançã. Reconhecimento de sinais 
e assinaturas.
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Datas de produção: 1812-01-12 / 1813-12-23
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/64
Título: Recibo da quantia de 11.840 réis da pedra para a capela e mais 11.800 réis do carreto da pedra que veio, num 

total de 23.640 réis. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1812-01-04 / 1813-12-22

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/65
Título: Recibo da quantia de 75.400 réis da cantaria para os degraus da porta da sacristia. Reconhecimento de sinais 

e assinaturas.
Datas de produção: 1813-04-07 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/66
Título: Recibo da quantia de 5.520 réis de seis dúzias de tabuado de solho compradas para as obras da capela, a 920 

réis a dúzia. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-04-25 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/67
Título: Recibo da quantia de 3.660 réis da compra de 1 carro de cal fina para a capela do Santíssimo Sacramento da 

igreja de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-04-28 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/68
Título: Recibo da quantia de 42.750 réis da compra de pano e caixa para o dito, do corrilhão, ferros e caixão. Reco-

nhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-05-31 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/69
Título: Recibo da dívida de 25.900 réis a pagar a José António de Oliveira Pinto da compra de tintas, óleos e mais 

material de pintura para a capela do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconheci-
mento de sinais e assinaturas.

Datas de produção: 1813-05-21 / 1813-12-26
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/70
Título: Recibo da quantia de 40.070 réis pagos a Francisco José Pinheiro pela compra de tecidos e passamanarias par 

capela do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-12-25 / 1813-12-26

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/71
Título: Recibo da conta da ferragem que João Marques de Almeida tem feito para a capela do Santíssimo Sacramen-

to da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-06-24 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/72
Título: Recibo da conta e despesas feitas por Manuel Maria da Silva na obra da capela do Santíssimo Sacramento da 

freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-08-06 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/73
Título: Recibo da quantia de 50.620 réis de tecido comprado para a capela do Santíssimo Sacramento e Mesa da 

Confraria da igreja de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-08-08 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/74
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Título: Rol das despesas do aniversário do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1816-00-00 / 1816-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/75
Título: Certidões de missas na igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1819-01-25 / 1819-01-25

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/76
Título: Rol dos meios da marinha do Senhor da Confraria do Santíssimo de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1815-00-00 / 1820-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/77
Título: Recibo das despesas das opas que se fizeram para a igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1816-02-18 / 1816-02-18

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/78
Título: Despesa do torrão para os meios da marinha do Senhor
Datas de produção: 1815-00-00 / 1820-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/79
Título: Rol dos meios da marinha do Senhor da Confraria do Santíssimo de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1815-00-00 / 1820-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/80
Título: Certidões de missas na igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1817-12-30 / 1817-12-30

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/81
Título: Rol dos meios da marinha do Senhor da Confraria do Santíssimo de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1815-00-00 / 1820-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/82
Título: Rol das despesas do aniversário do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1818-00-00 / 1818-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/83
Título: Rol das despesas do aniversário do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1817-00-00 / 1817-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/84
Título: Certidões de missas na igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1819-12-26 / 1819-12-26

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/85
Título: Recibo da quantia de 6.000 réis do trabalho de pratear os seriais e a cruz do Santíssimo Sacramento da fre-

guesia e São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1820-06-05 / 1820-06-05

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/86
Título: Recibo da quantia de 2.120 réis do pano do púlpito da freguesia de São Miguel de Aveiro e seu feito.
Datas de produção: 1817-06-12 / 1817-06-12

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/87
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Título: Recibo do rendimento dos 15 meios da marinha da passagem: da 1ª vez de 2 contos de sal a 7.000 réis, da 
2ª vez de 4 contos de sal a 7.200 réis e de uma rebolta(?), no total de 24.040 réis

Datas de produção: 1810-00-00 / 1815-00-00
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/88
Título: Recibo da quantia de 39.000 réis dada ao marnoto João Fernandes Bizarro do rendimento da marinha
Datas de produção: 1810-00-00 / 1815-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/91
Título: Licença assinada pelo Conde da Lousã para a confraria que se acha na capela de São Vicente de Aveiro possa 

fazer as obras de melhoramento da dita capela, cuja obra ficará a cargo da dita confraria.
Datas de produção: 1808-11-25 / 1808-11-25

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/93
Título: Rol das despesas do aniversário do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1819-00-00 / 1819-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/95
Título: Rol das despesas do aniversário do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1820-00-00 / 1820-00-00

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/89
Título: Recibo da quantia de 32.765 réis do importe de 18 côvados e meia quarta de veludo carmesim, vendidos a 

2.100 réis o côvado, por Agostinho da Silva Lopes, à capela do Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel 
de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.

Datas de produção: 1813-09-24 / 1813-12-26
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/90
Título: Folha da féria dos pintores e trabalhadores na obra de pintura da capela do Santíssimo Sacramento na igreja 

matriz de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-11-18 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/92
Título: Recibo da quantia de 6.300 réis do importe de cal e carreto comprada para a capela do Santíssimo Sacramen-

to da igreja de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-11-10 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/94
Título: Folha da 46ª féria e da 47ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo 

Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-11-20 / 1813-12-26

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/96
Título: Folha da 48ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-12-23 / 1813-12-26

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/97
Título: Folha da 42ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinatura.
Datas de produção: 1813-06-12 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/98
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Título: Folha da 49ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 
da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.

Datas de produção: 1813-05-16 / 1813-12-26
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/99
Título: Folha da 45ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-11-13 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/100
Título: Folha da 41ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-06-05 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/101
Título: Folha da 43ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-06-19 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/102
Título: Folha da 44ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-11-06 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/103
Título: Recibo assinado por Manuel de Moura Maninho das quantias de 182.000 réis e de 100.000 réis em metal, re-

lativas ao empréstimo gratuito de 800.000 réis metal que fez para as obras da capela do Santíssimo Sacramento.
Datas de produção: 1818-02-08 / 1824-04-06

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/104
Título: Recibo e contas das tinta compradas na cidade do Porto para a obra da capela do Santíssimo Sacramento da 

freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-12-10 / 1813-12-26

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/105
Título: Recibo da quantia de 25.000 réis metal, 18.720 réis metal e 12 alqueires de trigo no valor de 8.280 réis, por 

conta da dívida que a Confraria tem para com Manuel Moura.
Datas de produção: 1824-09-17 / 1824-09-17

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/106
Título: Recibo da quantia de 4.480 réis da compra de uma grade de ferro feita por Manuel Simões Vieira para a 

capela do Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-08-29 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/107
Título: Recibo da quantia de 7.410 réis das obras para a sacristia da capela da Confraria do Santíssimo de São Miguel 

de Aveiro
Datas de produção: 1816-08-11 / 1816-08-11

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/108
Título: Recibo da quantia de 2.740 réis pagos ao alfaiate Luís José Pereira
Datas de produção: 1810-00-00 / 1815-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/109
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Título: Certidões de missas na Igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1816-12-31 / 1816-12-31

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/110
Título: Recibo da quantia de 3.250 réis do rol da telha comprados para as obras da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-10-06 / 1813-12-26

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/111
Título: Folha da 19ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-11-09 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/112
Título: Folha da 17ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-10-27 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/113
Título: Folha da 22ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-11-30 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/114
Título: Folha da 3ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-07-03 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/115
Título: Folha da 2ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-07-06 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/116
Título: Folha da 14ª, 15ª e 16ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo 

Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-10-05 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/117
Título: Folha da 1ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento da 

freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-06-28 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/118
Título: Folha da 40ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-05-29 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/119
Título: Folha da 39ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-05-22 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/120
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Título: Folha da 38ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 
da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.

Datas de produção: 1813-05-15 / 1813-12-23
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/121
Título: Folha da 37ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-05-08 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/122
Título: Folha da 4ª e 5ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramen-

to da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-07-20 / 1813-12-26

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/123
Título: Folha da 35ª e 36ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacra-

mento da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-04-24 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/124
Título: Folha da 6ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento da 

freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-08-03 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/125
Título: Folha da féria dos mestre canteiro e oficiais que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento da 

freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1812-01-12 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/126
Título: Folha da 30ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-02-20 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/127
Título: Declaração de arrecadação do legado deixado por Leonor Joaquina de Sousa, viúva de António de Almeida, 

aplicado à obra do trono da igreja, por se achar na maior ruína.
Datas de produção: 1819-01-06 / 1819-01-06

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/128
Título: Recibo da quantia de 960 réis importe da limpeza da custódia pertencente à Confiar do Santíssimo Sacramen-

to da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1818-11-04 / 1818-11-04

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/129
Título: Recibo da quantia de 620 réis de repor os brandões na sacristia e da quantia de 2.120 réis da sua pintura da 

igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1810-12-21 / 1810-12-21

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/130
Título: Recibo das quantias de 1.725 réis e de 750 réis relativas ao douramento e feitio do ferro para o vidro de 

iluminar o Santíssimo na sacristia da igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1809-02-25 / 1809-02-25
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/131
Título: Recibo da quantia de 1.470 réis da compra de tecidos.
Datas de produção: 1800-00-00 / 1810-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/132
Título: Recibo da quantia de 2.040 réis por 12 varas de galão para as camisas do paramento da Confraria do Santís-

simo Sacramento de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1825-02-24 / 1825-02-24

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/133
Título: Contas de despesa.
Datas de produção: 1800-00-00 / 1810-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/134
Título: Rol das despesas do aniversário do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1805-11-00 / 1805-11-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/135
Título: Conta da despesa do caixão dos paramentos de 1.000 réis da igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1825-00-00 / 1825-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/136
Título: Conta da despesa do conserto da armação da umbela da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1825-11-03 / 1825-11-03

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/137
Título: Recibo da quantia de 200 réis do conserto da umbela.
Datas de produção: 1825-00-00 / 1825-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/138
Título: Recibo da quantia de 4.040 réis do conserto do coxim e seu feitio.
Datas de produção: 1825-00-00 / 1825-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/139
Título: Recibo do trabalho de pintura da igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1825-09-08 / 1825-09-08

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/140
Título: Recibo a quantia de 3.000 réis da compra de 1 côvado de damasco de seda lavrado a retrós cor de ouro para 

a igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1825-05-17 / 1825-05-17

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/141
Título: Folha da 25ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-12-22 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/142
Título: Recibo da quantia de 7.360 réis do feitio de cortinas para a capela do Santíssimo Sacramento da freguesia de 

São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1813-12-24 / 1813-12-24

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/143
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Título: Folha da 23ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 
da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.

Datas de produção: 1811-12-08 / 1813-12-23
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/144
Título: Recibo da quantia de 3.277 réis da compra de ferro para a capela do Santíssimo Sacramento da freguesia de 

São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-12-00 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/145
Título: Rol da despesa com os paramentos da sacristia do Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1825-03-07 / 1825-03-07

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/146
Título: Conta das missas do prior ditas em 1820 e pagas em 1825 na igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1820-12-20 / 1825-00-00

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/147
Título: Folha da 24ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-12-15 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/148
Título: Folha da 28ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramento 

da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1812-01-18 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/149
Título: Folha da 7ª e 8ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacramen-

to da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-08-11 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/150
Título: Folha da 12ª e 13ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacra-

mento da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-09-21 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/151
Título: Rol da despesa das marinhas das Entortas do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1816-12-27 / 1816-12-27

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/152
Título: Despesas com feito de caixas e compra de pregos.
Datas de produção: 1810-00-00 / 1815-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/153
Título: Despesa com conserto de uma umbela da igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1819-05-16 / 1819-05-16

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/154
Título: Recibo da quantia de 14.080 réis da marinha das entortas que tem 17 meios que pertencem à Santa Casa da 

Misericórdia de Aveiro e ao Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1819-00-00 / 1820-08-20
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/155
Título: Rol das despesas com os 15 meios da marinha de passagem que pertencem ao Santíssimo Sacramento da 

freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1816-10-10 / 1816-10-10

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/156
Título: Certidões de missas na igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1818-04-10 / 1818-04-10

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/157
Título: Recibo
Datas de produção: 1815-05-05 / 1815-05-05

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/158
Título: Certidões de missas na igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1811-12-31 / 1811-12-31

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/159
Título: Certidões de missas na igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1809-12-31 / 1809-12-31

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/160
Título: Certidões de missas na igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1807-12-31 / 1807-12-31

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/161
Título: Recibo
Datas de produção: 1800-00-00 / 1810-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/162
Título: Rol das despesas do aniversário do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1793-00-00 / 1793-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/163
Título: Rol das despesas do aniversário do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1790-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/164
Título: Certidões de missas na igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1790-12-31 / 1790-12-31

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/165
Título: Recibo assinado por João José da Maia da quantia de 25.000 réis de dourar umas varas para o pálio da igreja 

de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1815-05-26 / 1815-05-26

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/166
Título: Rol das despesas do aniversário do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1790-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/167
Título: Rol das despesas com o caixilho da sacristia da igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1815-02-09 / 1815-02-11
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l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/168
Título: Folha da 9ª e 10ª féria dos mestres e trabalhadores que trabalham na obra da capela do Santíssimo Sacra-

mento da freguesia de São Miguel de Aveiro. Reconhecimento de sinais e assinaturas.
Datas de produção: 1811-08-24 / 1813-12-23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/169
Título: Documentos de despesa
Datas de produção: 1794-04-02 / 1794-12-26

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/170
Título: Recibo
Datas de produção: 1795-12-31 / 1795-12-31

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/171
Título: Recibo
Datas de produção: 1795-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/172
Título: ilegível
Datas de produção: 1795-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/173
Título: ilegível
Datas de produção: 1795-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/174
Título: ilegível
Datas de produção: 1795-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/175
Título: Recibo de 1.800 réis da contribuição lançada à Confraria do Santíssimo Sacramento
Datas de produção: 1815-10-16 / 1815-10-16

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/176
Título: ilegível
Datas de produção: 1815-00-00 / 1815-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/177
Título: Recibo da quantia de 5.800 réis dos rendimentos da marinha das entortas do Santíssimo Sacramento da 

freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1815-00-00 / 1815-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/178
Título: Rol da marinha das Entortas do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1825-04-17 / 1825-04-17

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/179
Título: Rol da marinha das Entortas do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1825-05-29 / 1825-05-29

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/180
Título: Rol da marinha das Entortas do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1824-04-24 / 1824-04-24
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/181
Título: Rol da marinha das Entortas do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1825-04-16 / 1825-04-16

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/182
Título: Rol da marinha das Entortas do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1825-05-22 / 1825-05-22

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/183
Título: ilegível
Datas de produção: 1795-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/184
Título: ilegível
Datas de produção: 1795-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/185
Título: Certidões de missas na igreja de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1810-12-31 / 1810-12-31

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/186
Título: ilegível
Datas de produção: 1795-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/187
Título: ilegível
Datas de produção: 1795-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/188
Título: ilegível
Datas de produção: 1795-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/189
Título: Recibo da quantia de 1.260 réis de vidros colocados na claraboia da capela do Santíssimo Sacramento.
Datas de produção: 1820-11-27 / 1820-11-27

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/190
Título: Rol das despesas do aniversário do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1790-00-00 / 1800-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/191
Título: Rol da obra que se fez para a Confraria do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel
Datas de produção: 1823-12-26 / 1823-12-26

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/192
Título: Rol da obra que se tem feito na sacristia do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel
Datas de produção: 1823-01-26 / 1823-01-26

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/193
Título: Rol da despesa que se faz na marinha dos meios da marinha da passagem do Senhor
Datas de produção: 1800-00-00 / 1825-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/194
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Título: Recibo da quantia de 3.370 réis do vidro que se pôs na capela e de compor e cobrir a umbela
Datas de produção: 1822-11-02 / 1822-11-02

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/195
Título: Conta do que tenho recebido de José Regade por conta da marinha de José Manuel de (?)
Datas de produção: 1800-00-00 / 1825-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/196
Título: Conta do que tenho despendido na demanda de José Manuel
Datas de produção: 1800-00-00 / 1825-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/197
Título: Rol dos padres que assistiram ao aniversário do Senhor na igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1821-00-00 / 1821-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/198
Título: Rol dos padres que assistiram ao aniversário do Senhor na igreja de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1822-00-00 / 1822-00-00

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/199
Título: Conta da madeira para a sacristia do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1823-01-26 / 1823-01-26

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/200
Título: Conta da madeira para a sacristia do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1823-01-26 / 1823-01-26

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/003/0004/201
Título: Recibo da quantia de 3.120 réis do trabalho de conserto do pano da capela do Santíssimo Sacramento da 

freguesia de São Miguel de Aveiro.
Datas de produção: 1823-09-25 / 1823-09-25

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004
Título: Tombos
Datas de produção: 1541-11-03 / 1791-10-31
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001
Título: Tombo dos bens e Fazendas da Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1541-11-03 / 1791-10-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (315x220 mm; 97 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Traslado de 1771 em forma pública de Tombo das escrituras e atos de gestão de propriedades, 

legados e papéis da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja de São Miguel de Aveiro, com documentação 
relativa ao século XVI e XVII.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00001
Título: Petição e despacho do juiz, escrivão e tesoureiro da Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de 

Aveiro para tombar todas as propriedades, escrituras e títulos antiquíssimos da Confraria.
Datas de produção: 1771-00-00 / 1771-00-00
Nome produtor: Jerónimo Gomes, escrivão
Âmbito e conteúdo: Cópia da petição e despacho que alcançaram o juiz, escrivão, tesoureiro e mais oficiais da Con-

fraria do Senhor Sacramentado da Igreja matriz de São Miguel de Aveiro, em que se manda por em limpo com 
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sinal público neste livro todos os títulos antiquíssimos que há na dita Confraria e compreendem bens e fazendas 
pertencentes à mesma.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 2
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00002
Título: Despacho autorizando o traslado das escrituras da Confraria.
Datas de produção: 1771-00-00 / 1771-00-00
Nome produtor: João António da Fonseca Araújo, juiz de fora
Âmbito e conteúdo: Despacho autorizando o traslado das escrituras da Confraria.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 2v

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00003
Título: Escritura de aforamento de casas térreas detrás do muro da Vila de Aveiro a Diogo Gonçalves Engenho, lega-

das à Confraria do Santíssimo de São Miguel por Jordão Jorge marnoto
Datas de produção: 1601-11-03 / 1772-00-00
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Titulo por onde se paga a esta Confraria o foro anual de quinhentos reis imposto em umas casas 

térreas situadas detrás do muro da cidade de Aveiro que possuiu António da Silveira Ribeiro e hoje possui João 
Pinheiro genro de António Leite Gomes de Aveiro e paga quinhentos reis.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 3
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00004
Título: Escritura de aforamento de uma vinha na Fonte da Pêga de Aveiro a frei Manuel dos Santos Pereira, vigário 

da Vera Cruz de Aveiro, legadas à Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro por Maria Miguéis
Datas de produção: 1586-04-11 / 1772-00-00
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Titulo por onde anualmente se paga Venerável Confraria do Santíssimo Sacramento da igreja 

de São Miguel de Aveiro a quantia de quatrocentos reis de foro imposto em uma vinha sita à Fonte da Pêga desta 
cidade cuja vinha possui hoje o Rev. Frei Manuel dos Santos Pereira, vigário atual da igreja da Vera Cruz de Avei-
ro, legadas à Confraria por Maria Miguéis moradora em São Gonçalo de Aveiro feita por António Vaz, tabelião.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 6
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00005
Título: Certidão de Verba de Testamento de Fernão Gonçalves e sua mulher Maria Migueis
Datas de produção: 1583-08-31 / 1772-01-22
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Instrumento passado em publica forma na qual se acha incerto uma petição dos oficiais da 

Confraria do Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel de Aveiro dum testamento com que faleceram Fer-
não Gonçalves e sua mulher Maria Migueis pelo qual consta deixar a esta Confraria uma vinha situada à Fonte 
da Pêga com obrigação de missas.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 8v
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00006
Título: Escritura de doação de António Ramos Homem e sua mulher Beatriz Jorge
Datas de produção: 1621-08-27 / 1772-01-23
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Instrumento de doação e obrigação que fez António Ramos Homem, mercador e sua mulher 

Beatriz Jorge moradores que foram da cidade de Aveiro em que deixou à Confraria do Santíssimo Sacramento 
da paroquial igreja matriz de São Miguel de Aveiro de dez alqueires de trigo de renda imperpétuo cada ano 
impostos na azenha da Fontoura que foi de André Afonso Cartaxo sita no limite de Ílhavo e mais um quarteirão 
(quatro meios) de marinha dobrados que estão na corte da Sebeira de Baixo da Ria de Aveiro.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 12
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00007
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Título: Escritura de compra e venda da azenha da Fontoura em Ílhavo entre António Ramos Homem e André Afonso 
Cartaxo

Datas de produção: 1594-02-19 / 1772-01-24
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Título de compra e venda da azenha do Cartaxo situada no limite de Ílhavo descrita na doação 

de António Ramos Homem, mercador e sua mulher Beatriz Jorge fez à Confraria do Santíssimo Sacramento da 
igreja de São Miguel de Aveiro da qual azenha pagam às religiosas do Convento de São Bernardino de Aveiro dez 
alqueires de trigo cada ano por dia de São Miguel.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 15
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00008
Título: Escritura de aforamento de duas leiras de terra na Agra de Alqueidão de Ílhavo
Datas de produção: 1625-10-29 / 1772-03-20
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Titulo por onde a esta Confraria do Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel de Aveiro se 

paga cinco alqueires de trigo galego de foro impostos em duas leiras de terra na Agra de Alqueidão de Ílhavo, 
que deixou a esta Confraria António Ramos Homem e sua mulher Beatriz Jorge e hoje pagam Joaquim Fernandes 
Bizarro de Alqueidão, Simão da Rocha e Manuel Nunes dos Reis ao pé da Senhora do Pranto de Ílhavo de cada 
ano por dia de São Miguel.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 18
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00009
Título: Escritura de aumento de doação de António Ramos Homem e sua mulher Beatriz Jorge à Confraria do Santís-

simo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1625-11-06 / 1772-03-20
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Segunda doação que fez António Ramos Homem e sua mulher Beatriz Jorge e acrescento de 

outras à Confraria do Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel da cidade de Aveiro.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 21

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00010
Título: Escritura de aforamento a Domingos Francisco, barbeiro de seis meios da marinha das Leitoas situados na Cal 

da Parda na Ria de Aveiro legada por António Alves Leitão à Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel 
de Aveiro

Datas de produção: 1616-10-15 / 1772-03-22
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Titulo de emprazamento por onde consta possuir esta Confraria do Santíssimo Sacramento da 

igreja de São Miguel de Aveiro de seis meios da marinha das Leitoas situados na Cal da Parda na Ria de Aveiro, 
que confronta do norte com a Cal de Espinheiro e do mar com a ilha de monte farinha, que os deixou António 
Alves Leitão, sendo aforadas por três vidas a Domingos Francisco, barbeiro pagando de foro 250 reis cada ano 
por dia de São Miguel, e por falecer a última vida a tomou por posse em auto incluso.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 24
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00011
Título: Escritura de posse da marinha do Paraíso situada na ria desta cidade de Aveiro legada por Inês de Jesus
Datas de produção: 1690-08-25 / 1772-03-24
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Título de aceitação que fizeram os oficiais da Confraria do Santíssimo Sacramento da igreja 

de São Miguel de Aveiro da marinha do Paraíso situada na ria desta cidade de Aveiro legada por Inês de Jesus.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 28

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00012
Título: Escritura de posse doze meios de marinha situados na Cal do Remoinho na ria de Aveiro legada por João 

Fernandes da Prata, piloto e sua mulher Catarina Gaspar, a preta de alcunha
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Datas de produção: 1541-11-03 / 1772-03-25
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Titulo por onde a Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro possui doze 

meios de marinha situados na Cal do Remoinho na ria desta cidade de Aveiro legada em testamento por João 
Fernandes da Prata, piloto e sua mulher Catarina Gaspar, a preta de alcunha com obrigação de doze missas 
anuais.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 30v
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00013
Título: Escritura de posse da marinha das Entortas na ria de Aveiro legada por Pedro Alves e sua mulher Maria Jorge 

de Aveiro
Datas de produção: 1548-11-03 / 1772-03-28
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Título da marinha chamada das Entortas na ria de Aveiro que é da Confraria do Santíssimo 

Sacramento da Igreja de São Miguel de Aveiro legada por Pedro Alves e sua mulher Maria Jorge.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 33

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00014
Título: Certidão de Verba de Testamento de Catarina Fernandes mulher de Fernão Pires, sapateiro de Aveiro
Datas de produção: 1577-12-27 / 1772-05-04
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Testamento que fez Catarina Fernandes mulher de Fernão Pires sapateiro, moradores em 

Aveiro do legado à Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro das casas com sua metade de 
quintal em que vivem na Rua Direita da Vila de Aveiro.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 37
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00015
Título: Certidão de Verba de Testamento de Isabel Alvares, moradora na Vila do Botão,  comarca de Coimbra
Datas de produção: 1606-05-22 / 1772-05-08
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Testamento com que faleceu Isabel Alvares, moradora na Vila do Botão, comarca de Coimbra, 

legando à Confraria do Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel de Aveiro metade da marinha na ria de 
Aveiro chamada a Sabida, no esteiro de Sá.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 40v
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00016
Título: Escritura de aforamento dos vinte e sete meios da marinha Sabida na ria de Aveiro a João dos Santos e Car-

valho, estudante de Aveiro
Datas de produção: 1691-11-14 / 1772-05-10
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Título do aforamento dos vinte e sete meios da marinha na ria de Aveiro chamada a Sabida 

que faz a Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro a João dos Santos e Carvalho, estudante, 
filho de Manuel dos Santos e sua mulher Antónia dos Santos morador na Vila de Aveiro

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 43v
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00017
Título: Escritura de aforamento de uma leira de vinha situada à Fonte da Pega a Manuel Fernandes Marafuz
Datas de produção: 1645-02-21 / 1772-07-07
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Titulo por onde a esta Confraria do Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel de Aveiro se 

paga de foro anual por dia de São Miguel oitocentos reis impostos numa leira de vinha situada à Fonte da Pega 
a Manuel Fernandes Marafuz.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 46v
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l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00018
Título: Escritura de posse da marinha da Sebeira na ria de Aveiro legada por António Ramos Homem e sua mulher
Datas de produção: 1593-05-14 / 1772-07-17
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Titulo por onde a esta Confraria do Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel de Aveiro 

pertencem quatro meios e um quarteirão de marinha situados na ria de Aveiro chamada a Sebeira legada por 
António Ramos Homem desta cidade

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 53v
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00019
Título: Escritura de desistimento que fez à Confraria do Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel de Aveiro 

António Alvares e sua mulher dos quatro meios e quarteirão da marinha da Sebeira na ria de Aveiro
Datas de produção: 1625-04-08 / 1772-07-19
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Escritura de desistimento que fez à Confraria do Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel 

de Aveiro António Alvares e sua mulher dos quatro meios e quarteirão da marinha da Sebeira na ria de Aveiro
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 57v

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00020
Título: Escritura de aforamento a António Pereira dos Santos de umas casas na Rua Direita de Aveiro
Datas de produção: 1770-06-27 / 1772-07-21
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Escritura de aforamento de umas casas sobradas das sitas na Rua Direita da cidade de Aveiro 

que faz a Confraria do Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel de Aveiro a António Pereira dos Santos.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 59v

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00021
Título: Certidão de Verba de Testamento de João Jorge Rolão em que se faz menção de doze meios de marinha na 

ria de Aveiro chamada a Pinta deixados por Guiomar de Madaíl
Datas de produção: 1574-09-15 / 1772-09-20
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Traslado do testamento de João Jorge Rolão em que se faz menção de doze meios de marinha 

na ria de Aveiro chamada a Pinta deixados por Guiomar de Madaíl à Confraria do Santíssimo Sacramento da 
igreja de São Miguel de Aveiro

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 63v
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00022
Título: Escritura de troca entre a Confraria do Santíssimo Sacramento da igreja de São Miguel de Aveiro e João Fer-

reira de Sousa, negociante de Aveiro
Datas de produção: 1775-06-09 / 1775-06-09
Nome produtor: Joaquim António Plácido, tabelião
Âmbito e conteúdo: Traslado da escritura de troca que fizeram o juiz, irmãos e mordomos da Confraria do Santís-

simo Sacramento da igreja de São Miguel de Aveiro e João Ferreira de Sousa, negociante de Aveiro dos dezoito 
meios da marinha do Paraíso da ria de Aveiro pelo chão e terra de pão da Taboeira no sítio de Vilar.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 71v
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00023
Título: Escritura de posse de uma terra em Vilar
Datas de produção: 1775-12-29 / 1775-12-29
Âmbito e conteúdo: Auto de posse dado ao juiz, tesoureiro e mordomos da Confraria do Santíssimo Sacramento da 

igreja de São Miguel de Aveiro da terra no sítio de Vilar.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 76v
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l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00024
Título: Breve apostólico do papa Pio VI para redução de missas
Datas de produção: 1790-11-08 / 1791-03-24
Âmbito e conteúdo: Sentença apostólica de componenda para redução de missas a favor da Irmandade do San-

tíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro dada pelo doutor João Marcos da Costa, desembargador da justiça 
eclesiástica e provisor juiz dos casamentos, habilitações de genere, vita e moribus do bispado de Aveiro por D. 
António Freire Gameiro de Sousa, primeiro bispo de Aveiro. Apensa breve do papa Pio VI de indulgência, dado a 
8 de Novembro de 1790 mencionando relação das obrigações de missas da Irmandade.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1 fol. 78
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/004/0001/00025
Título: Breve apostólico do papa Pio VI para redução de missas
Datas de produção: 1791-09-03 / 1791-10-31
Âmbito e conteúdo: Sentença apostólica de redução de missas a favor da Confraria do Santíssimo Sacramento da 

igreja de São Miguel de Aveiro que fazem o juiz , oficiais e mordomos da dita Confraria dada pelo doutor José 
de Abrantes Ferreira, prior da igreja de Alquerubim, provisor, juiz dos casamentos por D. António Freire Gameiro 
de Sousa, primeiro bispo de Aveiro. Apensa breve do papa Pio VI de indulgência, dado a 16 de Julho de 1791 
mencionando relação das obrigações de missas da Irmandade.

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, tombos, liv.1. 83
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/005
Título: Escrituras
Datas de produção: 1692-03-12 / 1813-12-21
Dimensão e suporte: 3 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/005/0001
Título: Escrituras de aforamento de umas casas na Rua Direita ao lado da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro dei-

xadas por Luísa Romana à Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro aforadas a João Ferreira 
Borges e sua mulher Maria de Figueiredo e a António Rodrigues da Silveira

Datas de produção: 1692-03-12 / 1692-12-19
Dimensão e suporte: 1 mç. (300x210 mm; 20 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Maço de documentos manuscritos não encadernado cosidos numerados da f. 126-146 (antigo 

Tombo da Irmandade?).
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, escrituras, mç.1
Cota antiga: 20
Características físicas e requisitos técnicos: Maço de documentos manuscritos não encadernado cosidos. Mau es-

tado de conservação (em putrefação e parcialmente ilegível)
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/005/0002
Título: Sentença alcançada pelos oficiais da Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro contra a 

Santa Casa da Misericórdia de Aveiro de uma marinha que a Misericórdia a tinha arrematado a Diogo Perestrelo 
Rangel de Quadros e que tornou a vender a seu neto José Maria

Datas de produção: 1773-01-00 / 1773-05-26
Dimensão e suporte: 1 mç. (300x210 mm; 16 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Maço de documentos manuscritos não encadernado cosidos numerados (antigo Tombo?).
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, escrituras, mç.2
Cota antiga: 19
Características físicas e requisitos técnicos: Maço de documentos manuscritos não encadernado cosidos. Mau es-

tado de conservação.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/005/0003
Título: Sentença de título posse e administração à Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro da 

Capela de Santo Ildefonso onde esteve instalada a Misericórdia de Aveiro
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Datas de produção: 1811-04-03 / 1813-12-21
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, escrituras, mç.3
Características físicas e requisitos técnicos: Mau estado de conservação (em putrefação e parcialmente ilegível)

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/006
Título: Inventário
Datas de produção: 1771-12-04 / 1835-00-00
Dimensão e suporte: 3 liv.; 1 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/006/0001
Título: Inventário da Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1771-12-04 / 1790-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 x 235 mm; 131 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro que há-de servir de inventário de todas as peças de prata e or-

namentos e mais trastes que há na sacristia do Santíssimo Sacramento da Igreja Matriz de Sam Miguel desta 
cidade de Aveiro o qual inventário e treslado dele fez o tesoureiro da mesma Confraria que atualmente serve 
Francisco Inácio dos Santos que tirou do inventário velho por este andar em um livro velho junto com os termos 
das eleições como agora fica feito em 4 de Dezembro de 1771.”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, inventário, liv.1
Cota antiga: 8
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/006/00001
Título: Relação de todas as pratas da Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1808-03-19 / 1808-03-19
Dimensão e suporte: 1 doc. (2 fol. ms.)
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, inventário, doc.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/006/0002
Título: Inventário da Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1790-12-20 / 1802-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 x 235 mm; 131 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro de Inventário de todos os livros e títulos e mais documentos que 

se acham no Cofre da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja de São Miguel de Aveiro feito no ano de 
1790 pelo tesoureiro do legado da dita Confraria João António Lucena e há-de sempre estar recolhido no cofre 
para todos os anos se tomar contas e fazer entregas pelo dito livro de tudo o que nele se declara. Aveiro, 20 de 
Dezembro 1790. João António Lucena.”

Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, inventário, liv.2
Cota antiga: 15
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/ISSAVR17/006/0003
Título: Inventário da Confraria do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1825-12-00 / 1835-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 x 235 mm; 131 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro de Inventário dos paramentos e trastes pertencentes à sacristia da 

Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja de São Miguel desta cidade de Aveiro feito em Dezembro de 1825”.
Cota atual: Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Miguel de Aveiro, inventário, liv.3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pele.
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PT/ADAVR/DIO/JPAVR12

Juízo de Paz da Vera Cruz de Aveiro

Série (SR): 1
Unidade de instalação (UI): 1

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/JPAVR12
Título: Juízo de Paz da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1842-03-01 / 1931-06-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
História administrativa, biográfica e familiar: Criados pela Carta Constitucional de 1826, os juízes de paz tinham 

atribuições na de conciliação das partes desavindas, pelo que se chamavam também juízos da conciliação e da 
paz. A lei de 15 de Outubro de 1827, institui a existência de um juiz de paz em cada freguesia ou capela curada 
com mais de 100 vizinhos. Em cada Julgado existia um juiz ordinário e em cada freguesia do julgado um juiz 
de paz, eleitos pelo mesmo tempo, e maneira, que se elegiam os Vereadores das Câmaras. Muitas vezes é um 
magistrado não letrado. A atividade conciliatória deveria ter lugar antes de se dar início a um processo. O Decre-
to de 16 de Maio de 1832 determina as suas competências para dirigir os processos de conciliação, presidirem 
aos conselhos de família dos processos dos órfãos, cumprirem as cartas precatórias , de citação e intimação e 
tomarem conhecimento dos crimes ou infrações, mandando lavrar o auto de notícia.

 O Decreto de 28 de Novembro de 1841 restringe-lhes a sua jurisdição limitando-a à conciliação das partes.
 O Decreto de 21 de Maio de 1841 alarga a sua jurisdição a questões de facto e de direito, bem como a coimas 

por transgressão de posturas municipais.
História custodial e arquivística: A documentação relativa ao Juízo de Paz da Vera Cruz de Aveiro encontra-se incorpora-

da no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de entrega entre a Paróquia da Glória de 
Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, 
ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para tratamento da documentação 
no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian 
denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Dado que se trata apenas de um livro, não se julga necessária qualquer organização 
intelectual deste fundo.

Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-
dido por meio deste suporte.

Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro- [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/JPAVR12/001
Título: Registo de Conciliações
Datas de produção: 1842-03-01 / 1931-06-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/JPAVR12/001/0001
Título: Registo de Conciliações do Distrito da Vera Cruz e freguesias anexas de Aveiro
Datas de produção: 1842-03-01 / 1931-06-00
Dimensão e suporte: 1liv. (100 fol. ms.)
Cota atual: Julgado de Paz da Vera Cruz de Aveiro, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.
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PT/ADAVR/DIO/MNSMA

Mosteiro de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro

Série (SR): 1
Unidade de instalação (UI): 1

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA
Título: Mosteiro de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro
Título paralelo: Convento de São Domingos de Aveiro
Datas de produção: 1731-00-00 / 1790-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
História administrativa, biográfica e familiar: O Mosteiro de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro era masculi-

no, e pertencia à Ordem dos Pregadores (Dominicanos). Era também conhecido por Convento de São Domingos 
de Aveiro. Em 1423, foi fundado este convento da regular observância pelo infante regente D. Pedro. Foi cons-
truído na periferia da vila de Aveiro, a sudeste, e colocado sob a invocação de Nossa Senhora do Pranto ou da 
Piedade. Desde os primeiros tempos, recebeu proteção e apoio do bispo de Coimbra, D. Jorge de Almeida que 
em 1464, sagrou a igreja do convento. Para melhor se distinguir do convento de Azeitão, pouco depois da sua 
fundação, foi-lhe atribuída a invocação de Nossa Senhora da Misericórdia. Em 1834, no âmbito da “Reforma 
geral eclesiástica” empreendida pelo Ministro e Secretário de Estado, Joaquim António de Aguiar, executada 
pela Comissão da Reforma Geral do Clero (1833-1837), pelo Decreto de 30 de Maio, foram extintos todos os con-
ventos, mosteiros, colégios, hospícios e casas de religiosos de todas as ordens religiosas, ficando as de religiosas, 
sujeitas aos respetivos bispos, até à morte da última freira, data do encerramento definitivo. Os bens foram 
incorporados nos Próprios da Fazenda Nacional. A sobrevivente igreja do Convento é a atual igreja paroquial da 
freguesia da Glória de Aveiro e Catedral da Diocese de Aveiro.

História custodial e arquivística: Em 7 de Março de 2013 foi efetuada doação à Paróquia de Nossa Senhora da 
Glória de Aveiro pela família Albino Vieira e Dr.ª Alda Carvalho, moradores na Quinta do Picado em Aradas, de 
um livro encontrado numa sua propriedade situada na Quinta do Assento (ou Quinta do Mateus) na freguesia de 
Requeixo, dentro de uma gaveta de cómoda muito deteriorada, livro identificado como pertencendo ao Mosteiro 
de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro.

 A documentação relativa ao Mosteiro de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro encontra-se incorporada no 
Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de entrega entre a Paróquia da Glória de 
Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito no Arquivo Distrital de 
Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para tratamento da 
documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, apoiado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro 
de 2015.

Sistema de organização: Dado que se trata apenas de um livro, não se julga necessária qualquer organização 
intelectual deste fundo.

Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-
dido por meio deste suporte.

Idioma e escrita: Por (português)
Características físicas e requisitos técnicos: Livro encadernado em pergaminho em avançado estado de putrefação. 

Muito fragilizado.
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos: vol. IV Mosteiros e Conventos: 

Mosteiro de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, Câmara Municipal de Aveiro – Biblioteca Municipal (com-
pilação fotocopiada por Gaspar, João Gonçalves. 1978).

 Ferreira, António José Leandro Costa Poder, Prestígio e imagem no antigo convento de São Domingos de Aveiro, 
2005. [em linha]
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Unidades de descrição relacionadas: Fundo da torre do Tombo Código de referência PT/TT/MNSMA – Mosteiro de 
Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, 1477-1828.

Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 
Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001
Título: Entrada de professos
Datas de produção: 1731-00-00 / 1790-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001/0001
Título: Registo de entrada de professos no Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro
Datas de produção: 1731-00-00 / 1790-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, entrada de professos, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Em estado avançado de putrefação (irrecuperável).

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001/0001/000001
Título: Tomada de hábito de noviço de coro de Frei Agostinho de Nossa Senhora que no século se chamava Agosti-

nho Dias da Silva filho legitimo de Manuel Dias da Silva naturais na Vila de Esgueira
Datas de produção: 1741-04-08 / 1741-04-08
Cota atual: Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, entrada de professos, liv.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001/0001/000002
Título: Tomada de hábito de noviço de coro de Frei Lourenço de São José que no século se chamava Lourenço Ma-

nuel Lopes da Guerra filho legitimo de Manuel Lopes da Guerra e de Ângela Maria da Cunha naturais na Vila de 
Guimarães, arcebispado de Braga

Datas de produção: 1745-06-29 / 1745-06-29
Cota atual: Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, entrada de professos, liv.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001/0001/000003
Título: Tomada de hábito de noviço de coro de Frei Manuel da Ascensão que no século se chamava Manuel Correia 

filho legitimo de João Correia e de Mariana Teresa Abreu naturais na freguesia de Folhadela perto de Vila Real, 
arcebispado de Braga

Datas de produção: 1753-05-06 / 1753-05-06
Cota atual: Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, entrada de professos, liv.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001/0001/000004
Título: Tomada de hábito de noviço de coro de Frei Bernardo José que no século se chamava Bernardo filho legitimo 

de António de Figueiredo naturais na rua da Fonte Nova freguesia de S. Paio Vila Guimarães, arcebispado de 
Braga

Datas de produção: 1753-08-00 / 1753-08-00
Cota atual: Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, entrada de professos, liv.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001/0001/000005
Título: Tomada de hábito de noviço de coro do irmão que no século se chamava Luís José Francisco Ribeiro filho 

legítimo de Francisco Manuel e de Ângela Francisca naturais na freguesia de São Torcato termo e couto da Vila 
de Guimarães, arcebispado de Braga, por filho do Convento de Guimarães.

Datas de produção: 1753-12-22 / 1753-12-22
Cota atual: Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, entrada de professos, liv.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001/0001/000006
Título: Tomada de hábito de noviço de coro de Frei Luís de Santa Teresa que no século se chamava Luís António de 
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Araújo e Silva filho legitimo de Miguel de Araújo e Silva e de Custódia Gomes Abreu naturais na freguesia de 
Santiago de Lanhoso termo de Lanhoso comarca de Guimarães

Datas de produção: 1753-12-22 / 1753-12-22
Cota atual: Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, entrada de professos, liv.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001/0001/000007
Título: Tomada de hábito de noviço de coro de Frei Manuel de Santa Catarina de Sena que no século se chamava 

Manuel Luís de Mesquita e Melo filho legítimo de Manuel Luís de Mesquita e Melo e de Maria Gonçalves já de-
funta por filho do Convento de S. Martinho de Mancelos.

Datas de produção: 1754-00-00 / 1754-00-00
Cota atual: Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, entrada de professos, liv.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001/0001/000008
Título: Tomada de hábito de noviço de coro de Frei Francisco de São Tomás de Aquino que no seculo se chamava 

Francisco José de Aguiar filho legitimo de António Simões dos Reis e de Maria Joaquina naturais da freguesia de 
São Gonçalo desta Vila de Aveiro por filho deste Convento.

Datas de produção: 1754-04-08 / 1754-04-08
Cota atual: Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, entrada de professos, liv.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001/0001/000009
Título: Tomada de hábito de noviço de coro de Frei Xavier de S. que no século se chamava Francisco Xavier filho 

legitimo de Manuel de Sousa Neves já defunto e de Ângela da Silva naturais da freguesia de São Julião de Parada 
de Bouro, arcebispado de Braga por filho do Convento de São Domingos de Guimarães.

Datas de produção: 1754-09-17 / 1754-09-17
Cota atual: Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, entrada de professos, liv.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001/0001/000010
Título: Tomada de hábito de noviço de coro de Frei João da Assunção que no século se chamava João Ribeiro filho 

legitimo de Francisco Ribeiro e de Catarina de abreu naturais de freguesia de São Martinho de Candoso termo 
da Vila de Guimarães, arcebispado de Braga, (organista)

Datas de produção: 1754-10-01 / 1754-10-01
Cota atual: Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, entrada de professos, liv.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001/0001/000011
Título: Tomada de hábito de noviço de coro de Frei Joaquim de Nossa Senhora Brandão que no seculo se chamava 

Joaquim Pinto Brandão, filho legítimo do Dr. Francisco Pinto Brandão e de D. Maria Arcângela todos moradores 
na Vila de Ovar comarca da Feira, bispado do Porto

Datas de produção: 1754-11-12 / 1754-11-12
Cota atual: Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, entrada de professos, liv.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/MNSMA/001/0001/000012
Título: Tomada de hábito de noviço de coro de Frei José do Espírito Santo que no seu tempo se chamava José Car-

valho filho legítimo de Veríssimo Vieira de Carvalho e de Maria Vieira naturais da freguesia de Rio de Galinhas, 
bispado do Porto, por filho do Convento de São Martinho de Mancelos.

Datas de produção: 1754-12-13 / 1754-12-13
Cota atual: Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro, entrada de professos, liv.1
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PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR

Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro

Série (SR): 22
Unidade de instalação (UI): 50
Documento composto (DC): 13

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR
Título: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
Título paralelo: Venerável Ordem Terceira da Penitência de São Francisco de Aveiro
Datas de produção: 1677-09-02 / 2006-00-00
Dimensão e suporte: 52 liv.; 4 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro foi fundada em 1670 

por iniciativa de Frei Luís Pinheiro, religioso do Convento de São Francisco do Porto, na Capela do Corpo Santo, 
dedicada a São Pedro Gonçalves Telmo, protetor dos mareantes de Aveiro e mais tarde conhecida de São João 
no Rossio de Aveiro, sendo seu primeiro-ministro.

 A 8 de Janeiro de 1675 Frei Luís Pinheiro, conhecido na Ordem por Frei Luís de São Francisco, dirigiu carta para 
Aveiro declarando não poder vir assistir à procissão de Cinzas organizada por esta corporação informando que a 
sua idade e falta de forças o impediam de continuar a exercer o lugar de comissário da Ordem Terceira de Aveiro, 
autorizando a Mesa definitória a escolher novo comissário de entre os religiosos do Convento de Santo António 
de Aveiro, fundado nesta cidade em 1524.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, propriedade 
da Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 
22 de Setembro de 2014, efetuando-se contrato entre a Fraternidade Franciscana Secular de Aveiro e Arquivo 
Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo 
do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para tratamento da documentação no 
âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian 
denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Inclui estatuto da regra e constituição, breves apostólicos, registo de atas de sessões, registo de 
eleição de ministros, registo de correspondência, registo de receita e despesa, inventários e registo de assento 
e profissão de irmãos.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Características físicas e requisitos técnicos: Razoável, pontualmente má.
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos: A Ordem Terceira de são fran-

cisco de Aveiro, Câmara Municipal de Aveiro, 2009, p. 451-501.
Unidades de descrição relacionadas: PT/PSOL Província da Soledade 1569/1832 – A Província de frades francisca-

nos da “mais estreita observância” resultou da subdivisão da Província da Piedade, segundo decisão do Capítulo 
Provincial de 9 de Maio de 1671. Em 1673, foi aprovada pelo Ministro Geral da Ordem e pela Santa Sé por bula 
“Ex iniuncto nobis” de 21 de Julho desse ano. Era constituída pelos conventos situados a norte do Tejo. A sua sede 
estava no Convento de Santo António do Vale da Piedade, em Vila Nova de Gaia. A esta pertenciam o Convento 
de Santo António de Aveiro fundado em 1524 e o Convento da Madre de Deus de Sá de Aveiro, fundado em 1644. 
Comissariava a Ordem Terceira Secular de São Francisco de Aveiro.

Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 
Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.
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l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1725-00-00 / 1896-05-20
Dimensão e suporte: 1 liv.; 2 doc.; pergaminho e papel

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/001/0001
Título: Estatutos da regra e constituições
Datas de produção: 1727-08-20 / 1743-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, estatutos, liv.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/001/000001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1725-00-00 / 1750-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol. ; pergaminho
Âmbito e conteúdo: Pergaminho iluminado policromo montado em varões de madeira dourada, nas larguras supe-

rior e inferior, com terminação de pináculos torneados. Cartela com traslado da bula passada pelo papa Nicolau 
IV em 17 de Agosto de 1289 aprovando os estatutos da regra e capítulos da Venerável Ordem de São Francisco.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, estatutos, doc. 1
Idioma e escrita: Lat (latim)
Características físicas e requisitos técnicos: rolo de pergaminho escrito em latim, com decorações vegetalistas a 

cores emoldurando o texto.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/001/000002
Título: Obrigações e indulgências da Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
Datas de produção: 1896-05-20 / 1896-05-20
Dimensão e suporte: 1 fol. ; papel
Âmbito e conteúdo: Quadro impresso das principais obrigações e indulgências dos terceiros da Venerável Ordem de 

São Francisco de Aveiro pelo Comissário da Ordem, Pe. Bruno Monteiro Teles dos Santos, vice-ministro, Primo da 
Naia e secretário, Manuel Rodrigues da Paula.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, estatutos, doc. 2
Características físicas e requisitos técnicos: folha impressa com manchas de humidade e rasgões.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002
Título: Determinações da Mesa
Título paralelo: Livro dos termos das determinações da Mesa
Datas de produção: 1676-07-23 / 1862-02-28
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro em que se escrevem couzas tocantes à nossa Venerável Ordem 3ª”. 

Miscelânea que inclui contratos, treslados de cartas, petições, requerimentos, cartas patente, licenças, escritu-
ras, compras e vendas, certidões. Inclui os termos das determinações da Mesa desde 11 de dezembro de 1746 
(fol. 112) até 28 de fevereiro de 1862 (fol. 489; fol. 607-726).

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação; folhas destacadas do miolo do livro; 
manchas de manuseamento.

Instrumentos de descrição: Índice parcial do livro (fol. 756).
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001
Título: Livro dos termos das determinações da Mesa
Datas de produção: 1676-07-23 / 1862-02-28
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 223 x 60 mm)
Âmbito e conteúdo: O termo de abertura diz: “Livro em que se escrevem couzas tocantes à nossa Venerável Ordem 

3ª”.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1
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Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação; folhas destacadas do miolo do livro; 
manchas de manuseamento.

Instrumentos de descrição: Índice parcial do livro (fol. 756).
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000001
Título: Contrato que fez Matias Soares da Costa Corte Real morgado e senhor do Gafanhão com os irmãos terceiros 

de São Francisco sobre a sua capela que tem em Santo António desta vila de Aveiro
Datas de produção: 1676-07-23 / 1676-07-23
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000002
Título: Traslado de uma carta que a mesa escreveu ao reverendo padre frei Luís de São Francisco do Convento do Porto
Datas de produção: 1676-12-14 / 1676-12-14
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 6v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000003
Título: Resposta do padre comissário depois de não ter vindo seis meses a esta vila de Aveiro
Datas de produção: 1675-12-16 / 1675-12-16
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 7

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000004
Título: Carta do padre comissário frei Luís de São Francisco em que se despede
Datas de produção: 1676-01-08 / 1676-01-08
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 7v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000005
Título: Resposta da carta ao padre frei Luís de São Francisco
Datas de produção: 1676-01-10 / 1676-01-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 8v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000006
Título: Petição feita pela Mesa e consentimento dos irmãos ao padre Provincial da Ordem da Soledade
Datas de produção: 1676-01-10 / 1676-01-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 9

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000007
Título: Despacho do padre Provincial
Datas de produção: 1676-01-10 / 1676-01-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 9v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000008
Título: Patente do Comissário dos Terceiros
Datas de produção: 1676-01-10 / 1676-01-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 10

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000009
Título: Requerimento de alguns irmãos terceiros feito à Mesa
Datas de produção: 1676-02-16 / 1676-02-16
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 15v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000010
Título: Termo de aceitação que a Mesa dez do padre comissário frei Sebastião de Monsanto da Ordem da Soledade
Datas de produção: 1676-02-07 / 1676-02-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 16
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000011
Título: Termo em como se decidiu em Mesa que se pedisse ao visitador da Sé licença para os irmãos terceiros da 

Ordem os acompanhar a Ordem com a cruz como nas mais partes onde há terceiros
Datas de produção: 1676-09-19 / 1676-09-19
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 17

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000012
Título: Petição que se fez ao reverendo visitador do Eclesiástico para a licença de se poderem enterrar as pessoas 

irmãs com cruz e acompanhamento de nossa Ordem Terceira e do lugar em que se há-de ir
Datas de produção: 1676-09-18 / 1676-09-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 19

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000013
Título: Patente em que dá licença para a capela e igreja dos terceiros o reverendo padre pregador e provincial da 

Ordem da Soledade frei Tomé de Vila Real
Datas de produção: 1676-11-14 / 1676-11-14
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 19v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000014
Título: Termo em como o reverendo padre guardião e pregador frei João de Eiras veio à Mesa dar licença para a 

capela e igreja se fazer em virtude da patente acima
Datas de produção: 1676-11-02 / 1676-11-02
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 19v.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000015
Título: Petição feita ao senhor bispo para a licença da capela dos terceiros
Datas de produção: 1676-12-17 / 1676-12-17
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 22

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000016
Título: Petição feita ao Juiz de Fora desta vila Feliciano da Silva
Datas de produção: 1676-12-18 / 1676-12-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 23

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000017
Título: Petição feita ao senhor Bispo de Coimbra
Datas de produção: 1677-01-25 / 1677-01-25
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 25

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000018
Título: Petição feita ao senhor Bispo de Coimbra
Datas de produção: 1677-01-16 / 1677-01-16
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 26

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000019
Título: Deixação que fizemos da capela do Corpo Santo e entrega das chaves por não termos já lá nada da nossa 

Ordem
Datas de produção: 1678-05-13 / 1678-05-13
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 27

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000020
Título: Patente em que dá licença para a igreja dos terceiros o reverendo padre pregador e provincial da Ordem da 

Soledade frei João da Barca
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Datas de produção: 1678-09-01 / 1678-09-01
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 28

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000021
Título: Carta que escreveu a Mesa ao reverendo visitador da Soledade frei Luís de São José da Ordem dos Antoninhos
Datas de produção: 1680-07-05 / 1680-07-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 30

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000022
Título: Carta que escreveu a Mesa ao reverendo padre provincial da Ordem da Soledade frei Leonardo de Chaves
Datas de produção: 1680-07-05 / 1680-07-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 30

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000023
Título: Petição que a Mesa Terceira fez à Mesa definidora da Ordem da Soledade
Datas de produção: 1680-07-05 / 1680-07-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 31

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000024
Título: Treslado da carta que escreveu à Mesa Terceira o reverendo visitador frei Luís de São José
Datas de produção: 1680-07-10 / 1680-07-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 33

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000025
Título: Treslado da carta que escreveu à Mesa Terceira o reverendo padre provincial frei Leonardo de Chaves
Datas de produção: 1680-07-16 / 1680-07-16
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 34

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000026
Título: Escritura dos cem mil réis que deu a irmã Leonor Gonçalves desta vila por se lhe dizer na nossa igreja dos 

terceiros uma missa cada semana
Datas de produção: 1680-09-20 / 1680-09-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 37

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000027
Título: Assento das missas uma cada semana por tenção da irmã Leonor Gonçalves
Datas de produção: 1680-10-04 / 1680-10-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 40

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000028
Título: Treslado da escritura de trespassação das casas da rua do Loureiro que se fez à Ordem Terceira e as doaram 

às irmãs beatas
Datas de produção: 1680-09-17 / 1680-09-17
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 41

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000029
Título: Treslado da compra e venda que se fez das casas em que estão as irmãs beatas
Datas de produção: 1680-03-21 / 1680-03-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 49

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000030
Título: Auto de posse das casas e quintais da rua do Loureiro
Datas de produção: 1680-03-24 / 1680-03-24
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Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 52
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000031
Título: Declaração que fez destas sobreditas casas o reverendo prior frei Sebastião Carrilho de Oliveira
Datas de produção: 1680-06-18 / 1680-06-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 53

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000032
Título: Quitação dos cinco mil reis que deixou na compra das sobreditas casas reservados de fora para se pagarem 

o licenciado Pedro Ribeiro
Datas de produção: 1680-11-14 / 1680-11-14
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 54

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000033
Título: Termo de se dar sepultura nesta igreja da nossa Venerável Ordem Terceira a todas as irmãs beatas que mo-

rarem nas casas da rua do Loureiro desta vila e à sua criada de que se lhe deu treslado
Datas de produção: 1680-11-25 / 1680-11-25
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 55

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000034
Título: Treslado da certidão e verba do testamento da irmã terceira Antónia Jorge, a Tourinha
Datas de produção: 1681-09-20 / 1681-09-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 56

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000035
Título: Treslado da escritura retro de três alqueires de trigo pagos em dia de Nossa Senhora de Agosto meado
Datas de produção: 1681-03-21 / 1681-03-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 57

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000036
Título: Escritura da compra e trespasse de doze alqueires de trigo fateusim a Manuel Fernandes Costa e a sua mulher 

Maria Marques a quem pagava a dita pensão André Fernandes Tagelas e mulher Madalena João todos da vila de 
Esgueira com dinheiro que deu a irmã Leonor Gonçalves para … importa esta quarenta e dois mil e quinhentos 
reis

Datas de produção: 1681-03-21 / 1681-03-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 61

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000037
Título: Escritura que trespassou a Ordem Terceira Manuel Fernandes Costa e sua mulher Maria Marques dos doze 

alqueires de trigo fateusim que lhes pagavam André Fernandes e sua mulher Madalena João todos de Esgueira 
da própria escritura está no cartório da Ordem a qual compra se fez com o dinheiro da missa que deu a irmã 
Leonor Gonçalves, como atrás na própria escritura se diz

Datas de produção: 1681-09-21 / 1681-09-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 65

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000038
Título: Escritura de Retro Aberto de oito alqueires e meio de trigo que fez Manuel António Aramengo e sua mulher 

Luísa Ferreira da Vila de Ílhavo o qual retro fez a Mesa da Venerável Ordem Terceira do dinheiro da missa que 
deu a irmã Leonor Gonçalves viúva nesta vila importa a tudo a escritura 14.580 réis

Datas de produção: 1682-01-07 / 1682-01-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 69

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000039
Título: Dizem os irmãos da Venerável Ordem Terceira da Penitência desta vila de Aveiro que ora servem na Mesa 
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dela que têm notícia que no testamento de Antónia Ranhai, viúva de João de Almeida desta vila, fizera e se 
abriu por sua morte (morreu esta irmã a 11 de Setembro de 1681), deixara um legado a sobredita Ordem por ser 
irmã terceira e haver já sido ministra dela e para constar de tudo pedem a Vossa Mercê que mande que qual-
quer tabelião deste Auditório notifique ao testamenteiro que é da dita defunta António Pinheiro de Mariz exiba 
o testamento pedido e dele se passe por certidão em modo que faça fé a verba em que consta do tal legado. 
(Segue-se a transcrição do legado)

Datas de produção: 1682-00-00 / 1682-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 73

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000040
Título: Licença do muito reverendo padre provincial para fazermos casa do … da própria cruz da via-sacra e a casa 

dos despejos e fazermos casa para o lavatório e que sirva de porta travessa à sacristia junto à capela da igreja
Datas de produção: 1682-03-15 / 1682-03-15
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 76

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000041
Título: Petição feita ao Ilustríssimo e Reverendo senhor bispo conde D. Frei Álvaro de São Boaventura para dar adro 

junto à igreja da nossa Venerável Ordem da Penitência
Datas de produção: 1682-10-05 / 1682-10-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 76

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000042
Título: Licença e decreto para que a procissão da Ordem Terceira saia do convento das religiosas da Madre de Deus 

de Sá
Datas de produção: 1683-04-01 / 1683-04-01
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 77

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000043
Título: Escritura de fateusim de 12 alqueires de trigo que fez o capitão Francisco Dias Carvão desta vila de Aveiro 

(distratada a folha 86)
Datas de produção: 1686-04-24 / 1686-04-24
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 81

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000044
Título: Entrega que se fez a Leonor Gonçalves do trigo que tinha dado à Ordem
Datas de produção: 1687-07-30 / 1687-07-30
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 91

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000045
Título: Escritura de 30 mi réis que deu a juro esta Venerável Ordem Terceira a Luís da …? da quinta do Loureiro e a 

sua mulher termo de Esgueira sendo fiador e principal pagador seu irmão João Francisco do dito lugar
Datas de produção: 1716-03-18 / 1716-03-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 95

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000046
Título: Treslado de uma petição que fez o irmão Diogo de S. Francisco Donato desta nossa Venerável Ordem e ser-

ventuário dela com domicílio nas casas da dita Ordem sobre o reverendo vigário do Espírito Santo o obrigar a 
que se desobrigasse na sua paróquia do preceito da Quaresma e despacho que teve

Datas de produção: 1718-05-05 / 1718-05-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 100

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000047
Título: Termo de aceitação do irmão Manuel da Piedade para servir de donato nesta Venerável Ordem
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 101
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000048
Título: Treslado de uma carta que se escreveu da Mesa desta Venerável Ordem ao reverendo padre provincial em 

28 de Setembro de 1733
Datas de produção: 1733-09-28 / 1733-09-28
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 103

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000049
Título: Escritura de pagamento de dívida de 120.000 réis à Santa Casa da Misericórdia de Aveiro
Datas de produção: 1746-03-01 / 1746-03-01
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 105

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000050
Título: Conhecimento em forma do pagamento de 421.996 réis que a Venerável Ordem Terceira de São Francisco 

distratou e pagou à Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, com remissiva para o livro de receita da Misericórdia 
de Aveiro de 1746, fol. 398

Datas de produção: 1746-03-09 / 1746-03-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 109

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000051
Título: Treslado de uma carta que o reverendo padre provincial escreveu à Mesa em resposta da outra que se lhe 

havia escrito
Datas de produção: 1746-11-05 / 1746-11-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 111

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000052
Título: Termos da Mesa
Datas de produção: 1746-12-11 / 1746-12-11
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 112

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000053
Título: Termos da Mesa
Datas de produção: 1747-01-24 / 1747-01-24
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 114

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000054
Título: Termos da Mesa
Datas de produção: 1748-12-30 / 1748-12-30
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 117

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000055
Título: Termos da Mesa
Datas de produção: 1749-02-07 / 1749-02-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 119

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000056
Título: Treslado ou registo da patente do reverendo padre comissário visitador Frei Manuel de Coimbra
Datas de produção: 1749-12-14 / 1749-12-14
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 123

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000057
Título: Ajuste da obra da capela no valor de 100 mil réis
Datas de produção: 1750-01-09 / 1750-01-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 125
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000058
Título: Termos da Mesa: autorização da obra da capela
Datas de produção: 1750-08-03 / 1750-08-03
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 128

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000059
Título: Termos da Mesa: obra da capela
Datas de produção: 1751-02-05 / 1751-02-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 129

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000060
Título: Termos da Mesa: obras na capela
Datas de produção: 1751-08-11 / 1751-08-11
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 131

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000061
Título: Termo de obrigação que faz os irmãos deputados da Mesa ao irmão ministro João Dias de Oliveira dos 

côvados de seda que recebeu da mão dos religiosos de Nossa Senhora do Carmo a qual seda deixou à Nossa 
Venerável Ordem o irmão Gonçalo Gomes da Costa

Datas de produção: 1751-11-21 / 1751-11-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 135

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000062
Título: Termo de juramento do secretário o irmão padre Manuel Dias dos Reis por falecimento do irmão secretário 

doutor Amaro da Silva
Datas de produção: 1751-12-19 / 1751-12-19
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 137

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000063
Título: Termos da Mesa
Datas de produção: 1752-01-07 / 1752-01-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 138

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000064
Título: Termo de eleição e nomeação de andador da Venerável Ordem
Datas de produção: 1752-05-21 / 1752-05-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 141

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000065
Título: Termos da Mesa
Datas de produção: 1752-02-05 / 1752-02-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 143

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000066
Título: Termo da Mesa e de Aceitação
Datas de produção: 1752-09-10 / 1752-09-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 145

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000067
Título: Termo da aceitação do padre comissário visitador
Datas de produção: 1752-10-20 / 1752-10-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 147
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000068
Título: Termo do dinheiro que se entrega ao irmão síndico João Dias de Oliveira a conta de 237.035 réis a razão de 

juro de 5% este presente ano de 1753
Datas de produção: 1753-01-21 / 1753-01-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 149

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000069
Título: Termo de aceitação de uma sentença em que sede o seu direito o irmão António Leite Gomes a esta Vene-

rável Ordem de 100.000 réis
Datas de produção: 1753-07-09 / 1753-07-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 150

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000070
Título: Termos da Mesa
Datas de produção: 1754-02-02 / 1754-02-02
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 152

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000071
Título: Termo de aceitação do padre comissário frei Baltazar de Miuzela (?) frei Baltazar da Guarda
Datas de produção: 1755-11-23 / 1755-11-23
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 154

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000072
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1755-05-15 / 1755-05-15
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 158

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000073
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1757-08-21 / 1757-08-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 159

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000074
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1757-09-18 / 1757-09-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 161

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000075
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1758-01-24 / 1758-01-24
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 165

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000076
Título: Treslado de uma carta que veio do reverendíssimo provincial e patente para ser nosso comissário o reverendo 

padre Pedro de Barcelos mestre passante
Datas de produção: 1758-02-06 / 1758-02-06
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 170

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000077
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1758-03-07 / 1758-03-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 174
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000078
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1758-05-21 / 1758-05-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 175

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000079
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1758-09-25 / 1758-09-25
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 176

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000080
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1758-10-05 / 1758-10-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 179

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000081
Título: Cópia de uma carta do reverendo padre mestre provincial frei João de Penamacor
Datas de produção: 1758-09-30 / 1758-09-30
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 181

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000082
Título: Cópia de uma carta do reverendo padre mestre provincial frei João de Penamacor
Datas de produção: 1758-10-07 / 1758-10-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 183

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000083
Título: Cópia de uma carta do reverendo padre mestre provincial frei João de Penamacor na qual se deve refletir com 

atenção para conservação das regalias desta Venerável Ordem na nomeação o comissário
Datas de produção: 1758-10-21 / 1758-10-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 185

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000084
Título: Cópia de uma carta do reverendo padre mestre provincial frei João de Penamacor a bem desta Venerável 

Ordem
Datas de produção: 1758-00-00 / 1758-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 187

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000085
Título: Termo de aceitação do comissário que fez esta Venerável Ordem e Mesa dela
Datas de produção: 1758-11-17 / 1758-11-17
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 191

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000086
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1759-04-01 / 1759-04-01
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 193

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000087
Título: Termo de congregação que fez a Mesa e mais irmãos da Venerável Ordem
Datas de produção: 1759-04-04 / 1759-04-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 194

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000088
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Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1764-04-05 / 1764-04-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 203

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000089
Título: Registo da cópia da petição de força e contestação que a ela deu a Venerável Ordem Terceira desta cidade 

e o que dela deu o reverendo frei Francisco de Esgueira comissário que dela foi de que se tudo seu teor é o 
seguinte que se segue

Datas de produção: 1763-12-31 / 1763-12-31
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 205

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000090
Título: Registo das petições e despachos e certidões que adiante nesta de faz menção e se seguem de verbo ad 

verbum
Datas de produção: 1764-01-20 / 1764-01-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 215

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000091
Título: Termo de aceitação do comissário que fez esta Venerável Mesa
Datas de produção: 1759-07-15 / 1759-07-15
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 219

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000092
Título: Cópia da patente do reverendo padre comissário visitador frei Nicolau da Ponte
Datas de produção: 1759-09-19 / 1759-09-19
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 221

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000093
Título: Termo para a condição(?) das missas de Domingos e dias santos na capela de nossa Venerável Ordem por 

vivos e defuntos
Datas de produção: 1760-01-20 / 1760-01-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 225

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000094
Título: Termo da Mesa sobre as sepulturas
Datas de produção: 1760-04-20 / 1760-04-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 227

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000095
Título: Termo sobre as missas dos domingos e dias santos e as mais dos irmãos defuntos que faleceram no ano de 

1761
Datas de produção: 1761-00-00 / 1761-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 228

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000096
Título: Termo da Mesa sobre a missa de Quinta-feira Santa e sermões
Datas de produção: 1761-03-19 / 1761-03-19
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 230

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000097
Título: Termo da Mesa sobre alguns irmãos que se têm portado com rebelião à Ordem
Datas de produção: 1761-04-03 / 1761-04-03
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 232
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000098
Título: Termo da Mesa em que se há por expulso de irmão desta Venerável Ordem Domingos Gomes Varela da 

freguesia do Espírito Santo
Datas de produção: 1761-05-31 / 1761-05-31
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 233

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000099
Título: Termo da Mesa para reparar e consertar os telhados da capela
Datas de produção: 1761-07-07 / 1761-07-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 235

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000100
Título: Termo da Mesa em que se há por expulso a Sebastião Rodrigues esteireiro ou armador da Rua Larga
Datas de produção: 1761-07-07 / 1761-07-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 237

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000101
Título: Registo da súplica e despachos do reverendo e excelentíssimo bispo conde desta Diocese em que se facultam 

as indulgências a quem visitar as imagens do Santo Cristo e de Nossa Senhora da Boa Morte da nossa capela
Datas de produção: 1761-07-07 / 1761-07-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 238

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000102
Título: Termo de aceitação do novo padre comissário e posse que se lhe deu
Datas de produção: 1761-09-03 / 1761-09-03
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 239

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000103
Título: Termo de determinação da Mesa
Datas de produção: 1763-01-09 / 1763-01-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 241

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000104
Título: Termo de determinação da Mesa
Datas de produção: 1763-03-31 / 1763-03-31
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 243

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000105
Título: Termo de determinação da Mesa
Datas de produção: 1764-02-05 / 1764-02-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 244

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000106
Título: Termo da Mesa em 26 de Fevereiro de 1764 em que a irmã mestre de noviças D. Brites Isabel, viúva, se 

ofereceu para dar a figura de querubim na falta de ter
Datas de produção: 1764-02-26 / 1764-02-26
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 245

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000107
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1764-12-02 / 1764-12-02
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 247
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000108
Título: Termo da Mesa em que tomou posse o reverendo padre comissário visitador frei João dos Arcos
Datas de produção: 1764-12-09 / 1764-12-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 249

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000109
Título: Cópia da carta que a esta Mês mandou o reverendo mestre provincial frei António de Taveiro em resposta 

da que esta Mesa lhe mandou
Datas de produção: 1764-12-07 / 1764-12-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 251

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000110
Título: Cópia da Patente de nosso reverendo padre comissário visitador frei João dos Arcos
Datas de produção: 1764-11-05 / 1764-11-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 253

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000111
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1765-01-13 / 1765-01-13
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 255

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000112
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1766-01-12 / 1766-01-12
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 257

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000113
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1766-02-26 / 1766-02-26
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 261

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000114
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1766-04-20 / 1766-04-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 262

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000115
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1767-03-23 / 1767-03-23
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 264

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000116
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1768-02-07 / 1768-02-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 271

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000117
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1768-07-12 / 1768-07-12
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 273

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000118
Título: Termo da Mesa
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Datas de produção: 1768-07-17 / 1768-07-17
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 276

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000119
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1768-07-31 / 1768-07-31
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 279

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000120
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1768-08-07 / 1768-08-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 281

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000121
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1768-10-06 / 1768-10-06
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 282

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000122
Título: Cópia da carta que esta Venerável Mesa mandou ao reverendo padre mestre Doutor Provincial frei Manuel 

do Cenáculo
Datas de produção: 1768-11-28 / 1768-11-28
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 283

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000123
Título: Cópia da resposta que deu o reverendo provincial frei Manuel do Cenáculo a esta Mesa
Datas de produção: 1768-12-03 / 1768-12-03
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 287

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000124
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1768-07-02 / 1768-07-02
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 288

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000125
Título: Carta concedendo 100 dias de indulgência a quem rezar algumas orações diante das imagens de Jesus Cristo 

com a Cruz aos ombros, da de Santa Ana e da de S. Francisco de Paula
Datas de produção: 1793-02-25 / 1793-02-25
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 290

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000126
Título: Certidão do codicilo em que o capitão José de Almeida Cardoso deixou à Venerável Ordem Terceira o foro da 

casa das cinco ruas desta cidade
Datas de produção: 1793-03-14 / 1793-03-14
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 291

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000127
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1774-03-09 / 1774-03-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 293

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000128
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1774-04-19 / 1774-04-19
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Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 295
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000129
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1775-01-04 / 1775-01-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 296

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000130
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1775-01-22 / 1775-01-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 298

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000131
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1776-01-21 / 1776-01-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 300

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000132
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1777-01-18 / 1777-01-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 304

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000133
Título: Termo de determinação da Mesa
Datas de produção: 1778-01-18 / 1778-01-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 306

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000134
Título: Termo de determinação da Mesa
Datas de produção: 1778-01-18 / 1778-01-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 310

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000135
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1778-04-04 / 1778-04-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 312

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000136
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1778-11-22 / 1778-11-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 313

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000137
Título: Termo de posse que tomaram os novos oficiais da Mesa para este presente ano de 1779
Datas de produção: 1779-00-00 / 1779-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 314

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000138
Título: Termo da Mesa relativo às esmolas dos presos, à sepultura da capela e à profissão de noviços
Datas de produção: 1779-03-14 / 1779-03-14
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 316

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000139
Título: Termo da Mesa
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Datas de produção: 1779-04-12 / 1779-04-12
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 319

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000140
Título: Termo da Mesa sobre a aceitação das cortinas que deram José de Almeida Cardoso e Bento João Ferreira de 

Sousa e para se fazerem as que faltavam e que nem umas nem outras se emprestassem
Datas de produção: 1779-12-10 / 1779-12-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 321

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000141
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1780-01-23 / 1780-01-23
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 322

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000142
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1781-01-14 / 1781-01-14
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 323

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000143
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1781-02-04 / 1781-02-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 325

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000144
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1781-02-18 / 1781-02-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 326

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000145
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1781-10-21 / 1781-10-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 328

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000146
Título: Termo de aceitação que fez a Mesa do reverendo padre comissário
Datas de produção: 1781-12-20 / 1781-12-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 331

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000147
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1782-02-13 / 1782-02-13
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 332

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000148
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1782-03-15 / 1782-03-15
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 333

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000149
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1782-10-12 / 1782-10-12
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 335
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000150
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1783-01-30 / 1783-01-30
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 337

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000151
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1783-03-19 / 1783-03-19
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 338

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000152
Título: Termo de aceitação do reverendo padre comissário visitador
Datas de produção: 1783-10-04 / 1783-10-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 340

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000153
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1783-10-07 / 1783-10-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 342

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000154
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1784-01-18 / 1784-01-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 344

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000155
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1784-07-04 / 1784-07-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 345

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000156
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1785-01-12 / 1785-01-12
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 346

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000157
Título: Termo da patente que apresentou o reverendo padre comissário visitador frei Manuel de Aveiro
Datas de produção: 1785-01-26 / 1785-01-26
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 348

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000158
Título: Termo da Mesa e determinação da esmola dos presos
Datas de produção: 1785-03-02 / 1785-03-02
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 350

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000159
Título: Termo da Mesa e determinação que se propôs para se tirar a esmola de sal e mais esmolas
Datas de produção: 1785-08-21 / 1785-08-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 352

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000160
Título: Termo da Mesa e determinação que se propôs da necessidade de uma lâmpada de prata
Datas de produção: 1785-10-16 / 1785-10-16
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Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 353
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000161
Título: Termo da Mesa respeitante à processão da Cinza
Datas de produção: 1786-02-04 / 1786-02-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 354

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000162
Título: Termo da Mesa e determinação da esmola dos presos
Datas de produção: 1786-03-10 / 1786-03-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 355

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000163
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1787-01-21 / 1787-01-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 356

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000164
Título: Termo da Mesa sobre a esmola dos presos
Datas de produção: 1787-03-19 / 1787-03-19
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 357

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000165
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1787-10-18 / 1787-10-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 358

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000166
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1788-01-17 / 1788-01-17
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 359

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000167
Título: Termo da Mesa sobre a esmola dos presos
Datas de produção: 1788-03-05 / 1788-03-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 360

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000168
Título: Declaração: a fol. 603 vão alguns termos e cópias de cartas pertencentes à mudança que houve da comissaria 

(?) desta Venerável Ordem repudiada pelos religiosos capuchos e entregue à congregação da Terceira Ordem re-
gulando que fez primeiro comissário o muito reverendo padre frei Francisco de Nossa Senhora das Mercês e Silva

Datas de produção: 1789-00-00 / 1789-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 361

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000169
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1792-01-22 / 1792-01-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 362

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000170
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1792-03-18 / 1792-03-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 364
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000171
Título: A Mesa de 18 de Março de 1792 me mandou registar o edital que se afixou nas portas da nossa capela para 

apreciação de pares que se fez no dia 27 de Fevereiro do mesmo ano de noite para conservação da vida e saúde 
da Nossa Augusta Rainha

Datas de produção: 1792-03-18 / 1792-03-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 365

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000172
Título: Termo da Mesa da aceitação do Breve de confirmação do reverendo padre comissário visitar frei Francisco de 

Nossa Senhora das Mercês e Silva
Datas de produção: 1792-00-00 / 1792-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 367

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000173
Título: Termo da Mesa em que se dá providência aos pretendentes do Santo Hábito com atenção às suas idades e 

aos que dilatam as suas profissões
Datas de produção: 1792-05-22 / 1792-05-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 372

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000174
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1792-10-21 / 1792-10-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 374

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000175
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1793-01-03 / 1793-01-03
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 376

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000176
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1793-07-06 / 1793-07-06
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 377

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000177
Título: Termo da Mesa respeitante à procissão da cinza
Datas de produção: 1794-02-16 / 1794-02-16
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 379

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000178
Título: Termo da Mesa para se fazer a procissão das preces por causa da seca
Datas de produção: 1794-06-29 / 1794-06-29
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 383

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000179
Título: Termo da Mesa em que expulsa o irmão andador pela sua negligência
Datas de produção: 1794-06-29 / 1794-06-29
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 384

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000180
Título: Termo da Mesa para se conferir sobre a procissão da cinza
Datas de produção: 1796-01-17 / 1796-01-17
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 387
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000181
Título: Termo da Mesa para se conferir sobre a procissão da cinza
Datas de produção: 1797-01-22 / 1797-01-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 389

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000182
Título: Termo em que se determina a esmola aos presos e quanto devem dar de esmola os irmãos que se agregarem 

a esta Ordem com patente de outras terras
Datas de produção: 1797-03-20 / 1797-03-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 392

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000183
Título: Termo da proposição e disposição sobre a sepultura dos padres comissários e ministros na capela-mor da 

igreja
Datas de produção: 1797-05-21 / 1797-05-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 394

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000184
Título: Termo de eleição de ministra
Datas de produção: 1798-02-06 / 1798-02-06
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 397

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000185
Título: Termo da Mesa sobre a procissão da cinza
Datas de produção: 1798-01-14 / 1798-01-14
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 400

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000186
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1798-01-20 / 1798-01-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 401

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000187
Título: Termo de declaração do irmão ex-ministro o capitão João Baptista de Cas
Datas de produção: 1798-01-21 / 1798-01-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 404

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000188
Título: Termo de declaração do irmão ex-ministro Manuel Joaquim de Azevedo
Datas de produção: 1798-01-21 / 1798-01-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 405

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000189
Título: Termo sobre a despedida do andador Joaquim José da Fonseca(?) e nomeação do novo
Datas de produção: 1798-05-20 / 1798-05-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 407

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000190
Título: Termo de restituição ao cargo da Ordem da irmã Cecília Casimiro
Datas de produção: 1799-01-04 / 1799-01-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 410

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000191
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Título: Termo da Mesa no qual se determina a procissão de Quarta-feira de Cinza
Datas de produção: 1799-01-13 / 1799-01-13
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 412

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000192
Título: Termo da Mesa no qual se determina a procissão de Quarta-feira de Cinza
Datas de produção: 1800-01-00 / 1800-01-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 413

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000193
Título: Termo da Mesa no qual se determina a procissão de Quarta-feira de Cinza
Datas de produção: 1801-01-25 / 1801-01-25
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 414

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000194
Título: Termo da Mesa em que se determina a esmola aos presos
Datas de produção: 1801-03-15 / 1801-03-15
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 415

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000195
Título: Termo da Mesa no qual se determina a procissão de Quarta-feira de Cinza
Datas de produção: 1802-01-17 / 1802-01-17
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 415

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000196
Título: Termo da Mesa em que se determina a esmola aos presos
Datas de produção: 1802-03-28 / 1802-03-28
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 416

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000197
Título: Termo da Mesa no qual se determina a procissão da Cinza
Datas de produção: 1803-01-23 / 1803-01-23
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 418

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000198
Título: Termo da Mesa em que se determina a esmola aos presos
Datas de produção: 1803-03-12 / 1803-03-12
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 419

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000199
Título: Termo da Mesa no qual se determina a procissão da Cinza
Datas de produção: 1804-01-22 / 1804-01-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 420

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000200
Título: Termo da Mesa em que se determina a esmola aos presos
Datas de produção: 1804-03-09 / 1804-03-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 421

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000201
Título: Termo da Mesa no qual se determina a procissão da Cinza
Datas de produção: 1805-01-27 / 1805-01-27
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 423
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000202
Título: Termo da Mesa sobre os registos de entradas e profissões
Datas de produção: 1805-05-19 / 1805-05-19
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 425

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000203
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1805-06-29 / 1805-06-29
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 427

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000204
Título: Cópia da carta escrita pelo reverendo padre mestre ministro geral frei Manuel de Pina Cabral afim de se lhe 

pedir o padre pregador frei Agostinho(?) Jerónimo Ferreira para comissário coadjutor e futuro sucessor
Datas de produção: 1805-06-29 / 1805-06-29
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 429

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000205
Título: Cópia da Patente vinda do reverendo padre mestre geral para comissário coadjutor e futuro sucessor
Datas de produção: 1805-07-06 / 1805-07-06
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 433

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000206
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1805-07-28 / 1805-07-28
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 435

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000207
Título: Termo de Mesa em que se determina a procissão da cinza
Datas de produção: 1806-02-16 / 1806-02-16
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 439

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000208
Título: Termo da Mesa em que se determina a esmola aos presos
Datas de produção: 1806-03-16 / 1806-03-16
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 441

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000209
Título: Termo da Mesa no qual se determina a procissão de Quarta-feira de Cinza
Datas de produção: 1807-01-06 / 1807-01-06
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 442

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000210
Título: Termo da Mesa em que se determina a esmola aos presos
Datas de produção: 1807-03-08 / 1807-03-08
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 443

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000211
Título: Termo da Mesa no qual se determina a procissão da Cinza e o jantar aos presos
Datas de produção: 1808-02-21 / 1808-02-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 445

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000212
Título: Termo da Mesa para a procissão de penitência para preces
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Datas de produção: 1808-08-07 / 1808-08-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 446

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000213
Título: Termo da Mesa no qual se determina a procissão da Cinza e o jantar aos presos
Datas de produção: 1809-01-22 / 1809-01-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 447

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000214
Título: Termo da Mesa que se fez a fim de eleger pauta para o acompanhamento dos irmãos falecidos com as penas 

nele abaixo declaradas
Datas de produção: 1809-02-20 / 1809-02-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 448

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000215
Título: Termo da Mesa no qual se determina a procissão da Cinza e o jantar aos presos
Datas de produção: 1810-02-18 / 1810-02-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 450

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000216
Título: Termo da Mesa sobre a eleição do padre comissário pelo falecimento do reverendo frei Francisco de Nossa 

Senhora das Mercês e Silva
Datas de produção: 1811-05-05 / 1811-05-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 452

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000217
Título: Cópia de uma carta que o irmão ministro e mais deputados da Mesa da Venerável Ordem Terceira desta cida-

de escreveram ao reverendo padre frei António de S. Jerónimo Ferreira religioso da Terceira Ordem e assistente 
na vila de Ovar a fim de saberem se queria vir assistir nesta mesma cidade e ser legítimo comissário da mesma 
Venerável Ordem segundo as determinações de uma patente que consta deste mesmo livro a fol. 433

Datas de produção: 1811-09-22 / 1811-09-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 454

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000218
Título: Cópia da resposta à carta acima
Datas de produção: 1811-09-24 / 1811-09-24
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 455

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000219
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1811-12-14 / 1811-12-14
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 456

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000220
Título: Termo da Mesa quanto ao Ordinário reverendo padre comissário que vai ser eleito
Datas de produção: 1811-12-22 / 1811-12-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 458

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000221
Título: Eleição do reverendo padre comissário para os anos de 1812, 1813 e 1814
Datas de produção: 1811-12-00 / 1811-12-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 459

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000222
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Título: Cópia da eleição do reverendo padre comissário para o ano de 1813, 1813 e 1814 na qual tem a aprovação 
do senhor bispo desta diocese

Datas de produção: 1811-12-30 / 1811-12-30
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 461

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000223
Título: Auto de posse dado ao padre comissário José Bernardo Mascarenhas para os anos de 1812, 1813 e 1814
Datas de produção: 1812-01-01 / 1812-01-01
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 462

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000224
Título: Termo da Mesa com a determinação da procissão da cinza e jantar dos presos
Datas de produção: 1812-01-12 / 1812-01-12
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 464

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000225
Título: Termo da Mesa com a determinação da procissão da cinza e jantar dos presos
Datas de produção: 1813-01-31 / 1813-01-31
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 465

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000226
Título: Termo da Mesa em que determina a procissão de Quarta-feira de Cinza e a esmola dos presos que se costu-

mam fazer na Quaresma
Datas de produção: 1815-02-25 / 1815-02-25
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 466

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000227
Título: Termo da Mesa em que se determina a procissão solene de Quarta-feira de Cinza e as esmolas dos presos 

que se costumam fazer na Quaresmas e mais obras necessárias para ornato da capela
Datas de produção: 1816-01-28 / 1816-01-28
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 467

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000228
Título: Termo da Mesa em que se determina a procissão da Cinza e esmola dos presos na Quaresma
Datas de produção: 1817-01-14 / 1817-01-14
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 469

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000229
Título: Termo da Mesa a que se procedeu à determinação da procissão da Cinza e jantar dos presos
Datas de produção: 1818-01-09 / 1818-01-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 470

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000230
Título: Termo da Mesa a que se procedeu à determinação da procissão da Cinza e jantar dos presos no presente ano
Datas de produção: 1820-01-08 / 1820-01-08
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 472

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000231
Título: Termo da Mesa a que se procedeu a determinação da procissão da Quarta-feira de Cinzas e o jantar dos 

presos
Datas de produção: 1821-01-07 / 1821-01-07
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 473

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000232
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Título: Termo da Mesa a que se procedeu a determinação da procissão de Quarta-feira de Cinza e jantar dos presos
Datas de produção: 1822-01-13 / 1822-01-13
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 474

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000233
Título: Termo da Mesa a que se procedeu a determinação da procissão de Quarta-feira de Cinza e jantar dos presos
Datas de produção: 1823-01-12 / 1823-01-12
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 475

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000234
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1823-02-12 / 1823-02-12
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 476

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000235
Título: Termo da Mesa em que se procedeu a determinação da procissão da Cinza
Datas de produção: 1824-01-18 / 1824-01-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 478

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000236
Título: Termo da Mesa da nomeação do andador da Ordem
Datas de produção: 1824-02-01 / 1824-02-01
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 479

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000237
Título: Termo de determinação da Mesa
Datas de produção: 1825-01-09 / 1825-01-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 480

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000238
Título: Cópia do requerimento que se fez a Sua Excelência para a confirmação da reeleição do reverendo padre 

comissário e do despacho que por ele se obteve
Datas de produção: 1825-01-28 / 1825-01-28
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 481

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000239
Título: Termo de determinação da Mesa
Datas de produção: 1825-01-01 / 1825-01-01
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 482

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000240
Título: Termo de determinação da Mesa
Datas de produção: 1825-08-10 / 1825-08-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 484

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000241
Título: Termo de declaração da Mesa para a boa ordem e asseio da procissão da Cinza e jantar dos presos mandado 

fazer pelo ministro e mais mesários
Datas de produção: 1826-01-08 / 1826-01-08
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 486

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000242
Título: Termo de declaração da Mesa para a boa ordem e asseio da procissão da Cinza e jantar dos presos mandado 

fazer pelo ministro e mais mesários
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Datas de produção: 1828-01-10 / 1828-01-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 487

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000243
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1829-02-08 / 1829-02-08
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 488

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000244
Título: Cópia da escritura do foro de 2.000 réis que o reverendo José Bernardo Mascarenhas deixou a esta Ordem em 

seu testamento o qual foi aberto em 30 de Julho de 1850
Datas de produção: 1834-02-21 / 1834-02-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 490

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000245
Título: Inventário de tudo quanto pertence à nossa Venerável Ordem Terceira da Penitência dessa cidade de Aveiro 

a que procedeu o irmão secretário que nela serviu Miguel Joaquim Pereira da Silva nos anos de 1795 e 1796 e 
tudo fica na igreja, sacristia e casa do Despacho dela.

Datas de produção: 1795-00-00 / 1795-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 503

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000246
Título: Inventário das cousas pertencentes à sacristia e igreja e casa do despacho da Venerável Ordem Terceira da 

vila de Aveiro feito em 8 de maio de 1726 em sendo comissário frei Francisco de S. Tiago
Datas de produção: 1726-05-08 / 1726-05-08
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 549

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000247
Título: Termo da entrega das cousas pertencentes ao senhor vigário do culto e sacristães
Datas de produção: 1729-00-00 / 1729-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 553

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000248
Título: Inventário de todos os bens pertencentes a nossa Venerável Ordem Terceira da Penitência e não valia o atrás 

escrito a fol. 519 e fol. 533 visto por nele algumas coisas estarem diminutas e neste haver muitas para consertar
Datas de produção: 1736-00-00 / 1736-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 555

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000249
Título: Inventário das coisas pertencentes que tem na capela dessa Venerável Ordem Terceira da Penitência que 

atualmente existem que de novo se faz por causa da confusão do que principia a fol. 549 e que se lhe segue 
retro que tudo fica avaliado e sem efeito ou vigor e só valendo o seguinte

Datas de produção: 1762-00-00 / 1762-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 569

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000250
Título: Acrescento ao inventário
Datas de produção: 1763-00-00 / 1763-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 580

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000251
Título: Declaração que se mandou fazer para o tempo futuro
Datas de produção: 1766-00-00 / 1766-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 581
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000252
Título: Inventário
Datas de produção: 1766-00-00 / 1766-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 582

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000253
Título: Inventário dos livros que tem esta Venerável Ordem Terceira
Datas de produção: 1766-00-00 / 1766-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 583

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000254
Título: Acrescento ao inventário anterior
Datas de produção: 1766-00-00 / 1766-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 587

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000255
Título: Termo de entrega do inventário que se deu ao irmão sacristão-mor João José Rodrigues e na presença do 

nosso irmão ministro o capitão João Baptista de Castro e os mais oficiais da dita Mesa aonde estava presente o 
muito reverendo padre comissário visitador frei António da Foz

Datas de produção: 1785-01-09 / 1785-01-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 590

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000256
Título: Termo de entrega que faz a Mesa Velha ao irmão sacristão-mor dos bens inventariados
Datas de produção: 1789-01-09 / 1789-01-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 599

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000257
Título: Termo se aceitação da Mesa nova de ministro e mais oficiais para este ano de 1789
Datas de produção: 1789-01-09 / 1789-01-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 601

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000258
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1789-02-22 / 1789-02-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 603

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000259
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1789-04-10 / 1789-04-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 607

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000260
Título: Cópia da carta recebida do padre provincial visitador sobre a eleição do padre comissário
Datas de produção: 1789-02-21 / 1789-02-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 615

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000261
Título: Cópia de carta de frei Pedro da Trindade sobre côngrua de sustentação
Datas de produção: 1789-04-11 / 1789-04-11
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 616

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000262
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Título: Registo de Patente do reverendo padre pregador frei Francisco de Nossa Senhora das Mercês e Silva
Datas de produção: 1789-05-02 / 1789-05-02
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 618

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000263
Título: Auto de posse do reverendo padre pregador frei Francisco de Nossa Senhora das Mercês e Silva
Datas de produção: 1789-00-00 / 1789-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 620

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000264
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1789-08-02 / 1789-08-02
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 625

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000265
Título: Termo de entrega que faz a Mesa velha ao irmão sacristão-mor dos bens inventariados
Datas de produção: 1791-01-16 / 1791-01-16
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 633

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000266
Título: Termo de entrega e aceitação que faz a Mesa velha à Mesa nova que serve este presente ano de 1792
Datas de produção: 1792-01-08 / 1792-01-08
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 635

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000267
Título: Termo da Mesa da entrega e aceitação que faz a Mesa velha à Mesa nova que serve este ano de 1804
Datas de produção: 1804-01-15 / 1804-01-15
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 637

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000268
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1807-05-04 / 1807-05-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 638

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000269
Título: Termo de determinação do reverendo padre comissário visitador
Datas de produção: 1815-01-04 / 1815-01-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 642

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000270
Título: Cópia do requerimento que se fez ao reverendo vigário capitular e despacho do mesmo para a confirmação 

do novo reverendo padre comissário para mais três anos
Datas de produção: 1815-01-05 / 1815-01-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 644

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000271
Título: Termo de nomeação do muito reverendo padre comissário visitador
Datas de produção: 1818-01-04 / 1818-01-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 646

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000272
Título: Cópia do requerimento que se fez ao excelentíssimo reverendíssimo senhor bispo para a confirmação do 

reverendo padre comissário para mais três anos
Datas de produção: 1818-01-05 / 1818-01-05
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Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 647
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000273
Título: Termo de nomeação do reverendo padre comissário visitador
Datas de produção: 1821-01-04 / 1821-01-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 648

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000274
Título: Cópia do requerimento que se fez ao excelentíssimo reverendíssimo senhor bispo para a confirmação do 

reverendo padre comissário para mais três anos
Datas de produção: 1821-01-05 / 1821-01-05
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 650

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000275
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1829-01-11 / 1829-01-11
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 651

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000276
Título: Cópia do requerimento que se fez ao excelentíssimo reverendíssimo senhor bispo para a aprovação da elei-

ção do reverendo padre comissário
Datas de produção: 1829-01-10 / 1829-01-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 653

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000277
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1829-01-25 / 1829-01-25
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 654

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000278
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1830-01-10 / 1830-01-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 657

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000279
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1831-01-10 / 1831-01-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 659

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000280
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1833-01-13 / 1833-01-13
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 660

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000281
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1834-02-03 / 1834-02-03
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 661

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000282
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1835-01-11 / 1835-01-11
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 662
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000283
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1841-01-21 / 1841-01-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 663

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000284
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1851-01-21 / 1851-01-21
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 664

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000285
Título: Deliberação da Mesa
Datas de produção: 1851-01-30 / 1851-01-30
Dimensão e suporte: 1f.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 665

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000286
Título: Cópia da Patente de António José Lopes
Datas de produção: 1851-02-12 / 1851-02-12

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000287
Título: Termo da Mesa sobre o falecimento do padre comissário José Bernardo Mascarenhas no dia 30 de Julho de 

1851
Datas de produção: 1851-07-30 / 1851-07-30
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 673

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000288
Título: Termo da Mesa sobre o foro de 2.000 réis que deixou à Ordem a senhora Maria Perpétua Mascarenhas
Datas de produção: 1854-01-12 / 1854-01-12
Dimensão e suporte: 1f.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 675

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000289
Título: Cópia do requerimento para a nomeação do padre comissário João José Marques da Silva Valente
Datas de produção: 1854-08-08 / 1854-08-08
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 676

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000290
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1852-01-12 / 1852-01-12
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 678

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000291
Título: Termo da sessão da Mesa
Datas de produção: 1853-01-12 / 1853-01-12
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 680

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000292
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1854-01-18 / 1854-01-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 682

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000293
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Título: Cópia do requerimento a pedir ao vigário geral a aceitação do reverendo padre comissário eleito em 9 de 
Agosto de 1854

Datas de produção: 1854-08-09 / 1854-08-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 683

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000294
Título: Termo de contas
Datas de produção: 1855-01-11 / 1855-01-11
Dimensão e suporte: 1f.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 684

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000295
Título: Termo de entrega e aceitação da Mesa atual de 1855 sobre vários objetos
Datas de produção: 1855-01-17 / 1855-01-17
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 685

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000296
Título: Reunião da Mesa que serve neste corrente ano para a nomeação dos quatros irmãos que tiram as esmolas 

nos meses de Fevereiro e Março do ano de 1855
Datas de produção: 1855-01-12 / 1855-01-12
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 686

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000297
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1855-05-20 / 1855-05-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 687

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000298
Título: Termo da reunião da Mesa e mais corporação para a nomeação do novo ministro por falecimento do ministro 

irmão António Pereira da Cunha
Datas de produção: 1855-07-25 / 1855-07-25
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 688

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000299
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1855-09-30 / 1855-09-30
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 688

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000300
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1855-11-25 / 1855-11-25
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 689

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000301
Título: Termo para a procissão das preces e entrega dos atos que deve de esmola o irmão ministro António Pereira 

da Cunha, falecido
Datas de produção: 1855-08-02 / 1855-08-02
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 690

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000302
Título: Termo da reunião de todos os irmãos chamados ao toque de campa
Datas de produção: 1856-01-18 / 1856-01-18
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 691
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000303
Título: Termo de entrega e deliberação da Mesa que vai funcionar no corrente ano
Datas de produção: 1856-01-22 / 1856-01-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 693

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000304
Título: Termo de deliberação da Mesa relativo a um ofício que recebeu da Câmara em que convidava a nossa Ordem 

para a Procissão do Corpus Christi em 20 de Maio de 1856
Datas de produção: 1856-05-20 / 1856-05-20
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 696

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000305
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1857-01-22 / 1857-01-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 699

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000306
Título: Termo da sessão da Mesa
Datas de produção: 1857-01-22 / 1857-01-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 700

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000307
Título: Termo da sessão da Mesa
Datas de produção: 1857-03-27 / 1857-03-27
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 701

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000308
Título: Termo da sessão da Mesa
Datas de produção: 1857-05-27 / 1857-05-27
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 701

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000309
Título: Termo da sessão da Mesa
Datas de produção: 1857-07-29 / 1857-07-29
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 702

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000310
Título: Cópia do requerimento a pedir ao irmão vigário geral a continuação do padre comissário
Datas de produção: 1857-08-22 / 1857-08-22
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 702

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000311
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1858-01-14 / 1858-01-14
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 703

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000312
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1859-01-16 / 1859-01-16
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 705

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000313
Título: Termo da reunião da Mesa para se determinar se deve pedir esmola de géneros nos lugares vizinhos
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Datas de produção: 1859-09-16 / 1859-09-16
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 707

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000314
Título: Termo da Mesa para deliberar sobre o lugar do irmão andador por falecimento de José Ferreira Lameiro(?) 

em 8 de Novembro corrente
Datas de produção: 1860-12-15 / 1860-12-15
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 709

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000315
Título: Termo entrega
Datas de produção: 1861-01-12 / 1861-01-12
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 711

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000316
Título: Termo da Mesa
Datas de produção: 1861-10-04 / 1861-10-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 713

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000317
Título: Carta que o ministro e Mesa da Ordem Terceira de Ílhavo escreveram ao padre comissário
Datas de produção: 1861-09-17 / 1861-09-17
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 714

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000318
Título: Resposta à carta que o ministro e Mesa da Ordem Terceira de Ílhavo escreveram ao padre comissário
Datas de produção: 1861-10-10 / 1861-10-10
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 715

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000319
Título: Carta que a nossa Mesa escreveu ao provedor e mais membros da Mesa da Santa Casa da Misericórdia 

relativo ao legado de 10.000 réis pertencente ao altar do Menino Jesus, na igreja do extinto convento de Santo 
António que hoje nos pertence

Datas de produção: 1861-10-04 / 1861-10-04
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 716

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000320
Título: Termo de sessão da Mesa
Datas de produção: 1861-10-25 / 1861-10-25
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 718

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000321
Título: Termo de entrega
Datas de produção: 1862-01-16 / 1862-01-16
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 719

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000322
Título: Cópia da Provisão na qual o Príncipe Regente concede licença a esta Ordem para poderem tirar esmolas pelos 

concelhos e confrarias desta comarca de Aveiro
Datas de produção: 1801-02-08 / 1801-02-08
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 721

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000323
Título: Termo da Mesa
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Datas de produção: 1862-02-27 / 1862-02-27
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 722

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000324
Título: Carta do ministro da Venerável Ordem Terceira de Aveiro dizendo que obteve da Sé Apostólica os dois Breves 

que contêm a graça feita para o Altar e capela da mesma Venerável Ordem
Datas de produção: 1793-01-03 / 1793-01-03
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 724

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000325
Título: Carta do ministro da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco de Assis de Aveiro dizendo que alcançou 

Breve de Altar privilegiado perpétuo para o altar-mor da igreja como também outro de indulgência perpétua 
nos dias 1º e 2º de Agosto para a mesma igreja em que está situado o dito altar e como não se pode executar 
sem licença de Vossa Majestade, portanto oferece os inclusos pede a Vossa Majestade seja servido acordar o 
seu real beneplácito

Datas de produção: 1792-10-27 / 1792-10-27
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 725

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/0001/000326
Título: Termo da sessão da Irmandade
Datas de produção: 1862-02-28 / 1862-02-28
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, determinações da mesa, liv.1, fol. 725

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/000001
Título: Termo de um assento que se fez na Mesa da Venerável Ordem Terceira para efeito de se dizerem 50 missas 

todos os anos pela tensão(?) dos irmãos vivos e defuntos
Datas de produção: 1697-11-17 / 1697-11-17
Dimensão e suporte: 1 fol.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Determinações da Mesa, nº 1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/000002
Título: Condições para as obras que restam fazer-se na reparação da sacristia da Ordem
Datas de produção: 1874-10-04 / 1874-10-04
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Enumeração de 11 condições para a conclusão das obras a realizar na sacristia da Ordem.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Determinações da Mesa, nº 2

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/002/000003
Título: Cópia do auto de posse da igreja do extinto convento de Santo António de Aveiro
Datas de produção: 1877-08-29 / 1877-11-14
Dimensão e suporte: 4 fol.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Determinações da Mesa, nº 3

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003
Título: Termos de Eleições
Título paralelo: Termos das eleições do ministro e mais oficiais que hão-de servir a Mesa
Datas de produção: 1746-01-04 / 1927-01-04
Dimensão e suporte: 2 liv.; 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui os termos das eleições dos membros que compunham a Mesa da Ordem, a saber: 

ministro, vice-ministro, secretário, síndico, definidores eclesiásticos e seculares, discretos, vigário do culto di-
vino, mestre de noviços, enfermeiro-maior, sacristão-maior, zeladores (dois em cada freguesia da cidade), 
sacristãos menores, ministra, mestra de noviças, sacristãs. As eleições realizavam-se na capela de Santo 
Ivo da Ordem Terceira, extramuros da cidade de Aveiro, aos 4 dias do mês de janeiro de cada ano. Inclui 
os termos de aceitação do ministros e mais oficiais que compunham a Mesa e as cópias das convocatórias 
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para os capítulos de eleições da Ordem. Inclui treslados da carta e patente convocatória das eleições anuais.
 Foram ministros: 1746 João Rodrigues Branco, padre comissário; 1747 Henrique de Oliveira Pinheiro, doutor; 

1748Francisco Rosa Nunes; 1749 Manuel Simões da Cruz, licenciado; 1750-1751 João Dias de Oliveira; 1752 
António Leite Gomes; 1753 João Mendes Ribeiro; 1754-1755 João Egas de Bulhões e Sousa; 1756 Manuel de 
Freitas Rodrigues; 1757 António Rangel de Quadros e Moura; 1758 João Bernardo da Rocha Currales; 1759 Miguel 
Patrício Cabral Rangel de Quadros; 1760 Manuel Simões dos Reis; 1831-1832 José dos Santos Resende; 1833 José 
Simões Mostardinha; 1834 Francisco do Rosário; 1835 Bento José Mendes; 1836 João de Pinho, padre; 1837-1839 
João Ferreira dos Santos de Arada; 1840-01-04 Luís de Pinho das Neves; 1841-01-04 António José Soares dos 
Santos; 1842-1843José Lourenço Pereira Branco; 1844 João Alves de Almeida; 1845-1847 João José Marques da 
Silva Valente; 1848-1850 António José Martins Basto; 1851-1853 António da Silva Paiva; 1854-1855 António Pe-
reira da Cunha; 1856-1858 António da Silva Paiva; 1859 José Joaquim de Carvalho Góis, padre; 1860-1862 João 
José dos Santos, prior de Nossa Senhora da Glória; 1863-1867 José Joaquim de Carvalho Góis, cónego; 1868-01-
04 João Bernardo Ribeiro de Carvalho Brito; 1869-1871 João José da Costa Azevedo; 1872-1874 Ricardo de Pinho 
das Neves; 1875-1877 José Marinho Ribeiro; 1878-1880 José dos Santos Gamelas; 1881-1883 António José Lopes 
(morreu em Abril de 1883); 1884-1885 António dos Reis; 1886-1888 José dos Santos Gamelas; 1889-1893 Ma-
nuel dos Santos Gamelas; 1894-1895 José Moreira dos Santos; 1896 Viriato de Sousa Marques; 1897-1898 Primo 
António da Naia; 1899-1907 Francisco Ferreira da Maia; 1908-1910 António da Cruz Bento; 1911-1916 Francisco 
Ferreira da Maia; 1917-1929 António Fernandes Duarte e Silva, padre

Características físicas e requisitos técnicos: O livro tem lacunas de suporte da encadernação.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0001
Título: Termos das eleições do ministro e mais oficiais que hão-de ser vir a Mesa
Datas de produção: 1746-01-04 / 1830-01-04
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Inclui os termos das eleições dos membros que compunham a Mesa da Ordem, a saber: mi-

nistro, vice-ministro, secretário, síndico, definidores eclesiásticos e seculares, discretos, vigário do culto divino, 
mestre de noviços, enfermeiro-maior, sacristão-maior, zeladores (dois em cada freguesia da cidade), sacristãos 
menores, ministra, mestra de noviças, sacristãs. As eleições realizavam-se na capela de Santo Ivo da Ordem 
Terceira, extramuros da cidade de Aveiro, aos 4 dias do mês de janeiro de cada ano. Inclui os termos de aceitação 
do ministros e mais oficiais que compunham a Mesa e as cópias das convocatórias para os capítulos de eleições 
da Ordem.

Cota atual: Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Termos de Eleições, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: O livro tem lacunas de material de cobertura dos planos da encader-

nação, folhas soltas.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002
Título: Termos das eleições do ministro e mais oficiais que hão-de ser vir a Mesa
Datas de produção: 1831-01-04 / 1929-01-04
Dimensão e suporte: 1 liv. (325x 230x 55 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui os termos das eleições dos membros que compunham a Mesa da Ordem, a saber: mi-

nistro, vice-ministro, secretário, síndico, definidores eclesiásticos e seculares, discretos, vigário do culto divino, 
mestre de noviços, enfermeiro-maior, sacristão-maior, zeladores (dois em cada freguesia da cidade), sacristãos 
menores, ministra, mestra de noviças, sacristãs. As eleições realizavam-se na capela de Santo Ivo da Ordem Ter-
ceira, extramuros da cidade de Aveiro, aos 4 dias do mês de janeiro de cada ano. Inclui os termos de aceitação do 
ministros e mais oficiais que compunham a Mesa e as cópias das convocatórias para os capítulos de eleições da 
Ordem. A fol. 50 tem cópia de um ofício da Administração do concelho de Aveiro pedindo a devolução do Mapa 
em determinação dos requerido pelas Portarias do Ministério dos Negócios do Reino de 27 de setembro e 13 
de outubro de 1836, em circular dirigida a todas as misericórdias, hospitais e confrarias; fol. 50v.-51 a resposta à 
circular; fol. 52 cópia do requerimento feito à rainha D. Maria I sobre a concessão dos sinos do extinto convento 
de Santo António da Soledade; resposta afirmativa por portaria do Ministério da Fazenda de 19 de agosto de 
1836, fls. 52-52v.

Cota atual: Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Termos de Eleições, liv. 2
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000001
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1831-01-04 / 1831-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1831-01-04; Ministro: José dos Santos Resende; Vice-ministro: José Simões 

Mostardinha; Secretário: José Lourenço Pereira Branco; Síndico: João Alves de Almeida; Ministra: Rosa Margarida; 
Mestra das noviças: Joana Rita

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000002
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1832-01-04 / 1832-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1832-01-104; Ministro: José dos Santos Resende; Vice-ministro: Manuel José 

Ribeiro; Secretário: António José da Costa Guimarães; Síndico: João Alves de Almeida; Ministra: Ana Clara, filha 
de António da Costa Fonseca; Mestra das noviças: Rosa Margarida, viúva de António Veríssimo

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000003
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1833-01-04 / 1833-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1833-01-04; Ministro: José dos Santos Resende; Vice-ministro: João de Pinho; 

Secretário: José dos Santos Regalo
Síndico: José Gomes de Góis; Ministra: Eufrásia Maria, mulher de Manuel André Estrela; Mestra das noviças: Ana 

Clara, filha de António Costa da Fonseca
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000004
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1834-01-04 / 1834-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1834-01-04; Ministro: Francisco do Rosário; Vice-ministro: José Lourenço Pereira 

Branco; Secretário: José dos Santos Regalo; Síndico: Manuel da Rosa; Ministra: Henriqueta Rangel, dona; Mestra 
das noviças: Eufrásia Maria, mulher de Manuel André Estrela

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000005
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1835-01-04 / 1835-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1835-01-04; Ministro: Bento José Mendes; Vice-ministro: António José da Costa; 

Secretário: Ventura da Silva; Síndico: João Ferreira dos Santos; Ministra: Clara do Amor Divino; Mestra das noviças:
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000006
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1836-01-04 / 1836-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1836-01-04; Ministro: João de Pinho, padre; Vice-ministro: João Ferreira dos 

Santos de Arada; Secretário: Luís de Pinho das Neves; Síndico: Custódio Marques de Almeida; Ministra: Sebastia-
na Maria de Jesus de Arada; Mestra das noviças: Clara do Amor Divino, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000007
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1837-01-04 / 1837-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1837-01-04; Ministro: João Ferreira dos Santos de Arada; Vice-ministro: José dos 

Santos Regalo; Secretário: José Gomes de Góis; Síndico: António José Martins; Ministra: Sebastiana Maria de Jesus 
de Arada; Mestra das noviças: Clara do Amor Divino, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000008
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1838-01-04 / 1838-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1838-01-04; Ministro: João Ferreira de Arada; Vice-ministro: Luís de Pinho das 
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Neves; Secretário: José Gomes de Góis; Síndico: António José Martins; Ministra: Sebastiana Maria de Jesus de 
Arada; Mestra das noviças: Clara do Amor Divino, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000009
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1839-01-04 / 1839-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1839-01-04; Ministro: João Ferreira dos Santos de Arada; Vice-ministro: Luís de 

Pinho das Neves; Secretário: José Gomes de Góis; Síndico: António José Martins; Ministra: Sebastiana Maria de 
Jesus de Arada; Mestra das noviças: Maria Perpétua de Jesus Mascarenhas

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000010
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1840-01-04 / 1840-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1840-01-04; Ministro: Luís de Pinho das Neves; Vice-ministro: António José 

Soares dos Santos; Secretário: João José Marques da Silva Valente; Síndico: António José Martins Basto; Ministra: 
Ana Angélica Pinheiro, dona; Mestra das noviças: Sebastiana Maria de Jesus de Arada

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000011
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1841-01-04 / 1841-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1841-01-04; Ministro: António José Soares dos Santos
Vice-ministro: José Gomes de Góis; Secretário: João José Marques da Silva Valente; Síndico: António José Martins 

Basto; Ministra: Maria da Apresentação, mulher de José Francisco Melício; Mestra das noviças: Ana Angélica 
Pinheiro, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000012
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1842-01-04 / 1842-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1842-01-04; Ministro: José Lourenço Pereira Branco; Vice-ministro: João Alves 

de Almeida; Secretário: João José Marques da Silva Valente; Síndico: António José Martins Basto; Ministra: Ca-
tarina Margarida, irmã de Francisco do Rosário; Mestra das noviças: Maria da Apresentação, mulher de José 
Francisco Melício

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000013
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1843-01-04 / 1843-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1843-01-04; Ministro: José Lourenço Pereira Branco; Vice-ministro: João Alves 

de Almeida; Secretário: João José Marques da Silva Valente; Síndico: António José Martins Basto; Ministra: Maria 
Madalena, irmã de José da Cunha Neves; Mestra das noviças: Catarina Margarida, irmã de Francisco do Rosário

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000014
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1844-01-04 / 1844-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1844-01-04; Ministro: João Alves de Almeida; Vice-ministro: João José Marques 

da Silva Valente; Secretário: António José Martins Basto; Síndico: João dos Santos Gamelas, junto à capela de S. 
Gonçalinho; Ministra: Verónica Maria de S. José, dona, na rua de S. Paulo; Mestra das noviças: Maria Madalena, 
irmã de José da Cunha Neves

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000015
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1845-01-04 / 1845-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1845-01-04; Ministro: João José Marques da Silva Valente; Vice-ministro: António 

José Martins Basto; Secretário: Manuel António de Carvalho Basto; Síndico: Manuel José Leite; Ministra: Verónica 
Maria de S. José, dona, na rua de S. Paulo; Mestra das noviças: Maria Madalena, irmã de José da Cunha Neves
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000016
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1846-01-04 / 1846-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1846-01-04; Ministro: João José Marques da Silva Valente; Vice-ministro: An-

tónio José Martins Basto; Secretário: Manuel António de Carvalho Basto; Síndico: Manuel José Leite; Ministra: 
Bernarda Cândida, viúva e filha de José Gomes de Góis, na rua de Santo António; Mestra das noviças: Verónica 
Maria de S. José

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000017
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1847-01-04 / 1847-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1847-01-04; Ministro: João José Marques da Silva Valente; Vice-ministro: Antó-

nio José Martins Basto; Secretário: Manuel António de Carvalho Basto; Síndico: Manuel José Leite; Ministra: Maria 
Josefa do Carmo, rua de S. Paulo; Mestra das noviças: Bernarda Cândida, viúva

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000018
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1848-01-04 / 1848-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1848-01-04; Ministro: António José Martins Basto; Vice-ministro: Manuel An-

tónio de Carvalho Basto; Secretário: António da Silva Paiva; Síndico: António Pereira, na Rochela; Ministra: Ana 
Augusta Mendes Leite, dona; Mestra das noviças: Maria Josefa do Carmo

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000019
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1849-01-04 / 1849-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1849-01-04; Ministro: António José Martins Basto; Vice-ministro: Manuel Antó-

nio de Carvalho Basto; Secretário: António da Silva Paiva; Síndico: António Pereira; Ministra: Rosa de Santa Maria, 
mulher de Manuel José Leite; Mestra das noviças: Ana Augusta Mendes Leite, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000020
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1850-01-04 / 1850-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1850-01-04; Ministro: António José Martins Basto
Vice-ministro: Manuel António de Carvalho Basto; Secretário: António da Silva Paiva; Síndico: António Pereira; Mi-

nistra: Maria dos Santos Jesus de Arada; Mestra das noviças: Rosa de Santa Maria, mulher de Manuel José Leite
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000021
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1851-01-04 / 1851-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1851-01-04
Ministro: António da Silva Paiva; Vice-ministro: João dos Santos Gamelas; Secretário: José Joaquim de Carvalho Góis, 

padre; Síndico: António Pereira da Cunha; Ministra: Maria André, mulher de José Luís Duarte de Vilar; Mestra das 
noviças: Maria dos Santos Jesus de Arada

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000022
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1852-01-04 / 1852-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1852-01-04
Ministro: António da Silva Paiva; Vice-ministro: António Pereira da Cunha; Secretário: José Joaquim de Carvalho Góis, 

padre; Síndico: Francisco de Pinho Vinagre; Ministra: Gertrudes Rosa, mulher de Ricardo Pedro de Pero Peres; 
Mestra das noviças: Maria André, mulher de José Luís Duarte

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000023
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Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1853-01-04 / 1853-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1853-01-04; Ministro: António da Silva Paiva; Vice-ministro: António Pereira da 

Cunha; Secretário: José Joaquim de Carvalho Góis, padre
Síndico: António dos Santos Gamelas Sénior; Ministra: Ana de Jesus Carvalho; Mestra das noviças: Gertrudes Rosa

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000024
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1854-01-04 / 1854-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1854-01-04; Ministro: António Pereira da Cunha
Vice-ministro: José Joaquim de Carvalho Góis, padre; Secretário: João Bernardo Ribeiro de Carvalho e Brito; Síndico: 

José Marinho Ribeiro; Ministra: Violante de Lemos Corte-Real, dona; Mestra das noviças: Ana de Jesus Carvalho
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000025
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1855-01-04 / 1855-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1855-01-04; Ministro: António Pereira da Cunha; Vice-ministro: José Joaquim de 

Carvalho Góis, padre; Secretário: José Bernardo Ribeiro de Carvalho e Brito
Síndico: José Marinho Ribeiro; Ministra: Maria Caetana, mulher de Luís da Naia e Silva Maria de Brito(?); Mestra das 

noviças: Violante de Lemos Corte-Real, dona, de Mataduços
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000026
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1856-01-04 / 1856-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1856-01-04; Ministro: António da Silva Paiva; Vice-ministro: José Joaquim de 

Carvalho Góis, padre; Secretário: João Bernardo Ribeiro de Carvalho e Brito; Síndico: José Marinho Ribeiro; Minis-
tra: Brites Maria de Jesus; Mestra das noviças: Maria Caetana, mulher de Luís da Naia

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000027
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1857-01-04 / 1857-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1857-01-04; Ministro: António da Silva Paiva; Vice-ministro: Luís José de Abran-

tes; Secretário: João José da Costa Azevedo, não aceitou sendo nomeado Baptista Machado; Síndico: João José 
dos Santos Gamelas; Ministra: Maria Teresa, viúva de Luís ; Mestra das noviças: Brites Maria de Jesus

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000028
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1858-01-04 / 1858-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1858-01-04; Ministro: António da Silva Paiva
Vice-ministro: João Bernardo Ribeiro de Carvalho e Brito; Secretário: João Augusto Baptista Machado; Síndico: Domingos 

Fernandes Mourão; Ministra: Maria Rosa, viúva de Joaquim José de Carvalho; Mestra das noviças: Maria Teresa, viúva
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000029
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1859-01-04 / 1859-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1859-01-04; Ministro: José Joaquim de Carvalho Góis, padre; Vice-ministro: João 

Bernardo Ribeiro de Carvalho e Brito; Secretário: José Marinho Ribeiro; Síndico: Domingos Fernandes Mourão; Mi-
nistra: Emília Rosa Pereira da Cunha, dona; Mestra das noviças: Maria Rosa (?), viúva de Joaquim José de Carvalho

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000030
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1860-01-04 / 1860-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1860-01-04; Ministro: João José dos Santos, prior de Nossa Senhora da Glória; 

Vice-ministro: João Bernardo Ribeiro de Carvalho e Brito; Secretário: José Marinho Ribeiro
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Síndico: Domingos Fernandes Mourão; Ministra: Maria Gonçalves, viúva de José Vieira, rua de S. Sebastião; Mestra 
das noviças: Emília Rosa Pereira da Cunha, dona (morreu em novembro de 1860)

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000031
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1861-01-04 / 1861-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1861-01-04; Ministro: João José dos Santos, prior de Nossa Senhora da Glória; 

Vice-ministro: João Bernardo Ribeiro de Carvalho e Brito; Secretário: José Marinho Ribeiro; Síndico: José Antunes 
de Azevedo; Ministra: Joana Bernarda, mulher de António Pereira; Mestra das noviças: Maria Gonçalves, viúva 
de José Vieira, rua de S. Sebastião

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000032
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1862-01-04 / 1862-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1862-01-04; Ministro: João José dos Santos, prior de Nossa Senhora da Glória; 

Vice-ministro: João Bernardo Ribeiro de Carvalho e Brito; Secretário: José Marinho Ribeiro
Síndico: António José Lopes; Ministra: Francisco de Jesus, filha do falecido José Luís Duarte; Mestra das noviças: Joana 

Bernarda, mulher de António Pereira
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000033
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1863-01-04 / 1863-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1863-01-04; Ministro: José Joaquim de Carvalho Góis, cónego; Vice-ministro: 

João Bernardo Ribeiro de Carvalho e Brito; Secretário: João José da Costa Azevedo; Síndico: José Maria da Costa 
Azevedo; Ministra: Mariana de Jesus, viúva de Sebastião Ferreira; Mestra das noviças: Francisco de Jesus, filha 
do falecido José Luís Duarte, de Vilar

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000034
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1864-01-04 / 1864-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1864-01-04; Ministro: José Joaquim de Carvalho Góis, cónego; Vice-ministro: 

João José da Costa Azevedo; Secretário: José Maria da Costa Azevedo; Síndico: Ricardo de Pinho das Neves; Mi-
nistra: Emília Rosa, mulher de João Gonçalves Neto; Mestra das noviças: Mariana de Jesus, viúva de Sebastião 
Ferreira

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000035
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1865-01-04 / 1865-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1865-01-04; Ministro: José Joaquim de Carvalho Góis, cónego; Vice-ministro: 

João José da Costa Azevedo; Secretário: José Maria da Costa Azevedo; Síndico: Ricardo de Pinho das Neves; 
Ministra: Maria das Neves, mulher de António Ferreira Canha; Mestra das noviças: Emília Rosa, mulher de João 
Gonçalves Neto

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000036
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1866-01-04 / 1866-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1866-01-04; Ministro: José Joaquim de Carvalho Góis, cónego; Vice-ministro: 

João José da Costa Azevedo; Secretário: José Maria da Costa Azevedo; Síndico: Ricardo de Pinho das Neves; 
Ministra: Maria Rosa, mulher de Luís Joaquim Maria; Mestra das noviças: Maria das Neves, mulher de António 
Ferreira Canha

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000037
Título: Termo das eleições da Mesa
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Datas de produção: 1867-01-04 / 1867-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1867-01-04; Ministro: José Joaquim de Carvalho Góis, cónego; Vice-ministro: 

Ricardo de Pinho das Neves; Secretário: José Maria da Costa Azevedo; Síndico: António Egídio Ferreira da Cunha; 
Ministra: Josefina de Jesus Pereira da Cunha, dona; Mestra das noviças: Maria Rosa, mulher de Luís Joaquim Maria

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000038
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1868-01-04 / 1868-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1868-01-04; Ministro: João Bernardo Ribeiro de Carvalho Brito; Vice-ministro: 

Marinho Ribeiro; Secretário: José dos Santos Gamelas; Síndico: Pedro António Marques; Ministra: Luísa Pina; 
Mestra das noviças: Josefina de Jesus Pereira da Cunha, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000039
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1869-01-04 / 1869-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1869-01-04; Ministro: João José da Costa Azevedo; Vice-ministro: José dos San-

tos Gamelas; Secretário: Manuel Ferreira Pinto de Sousa, padre; Síndico: Manuel dos Santos Gamelas; Ministra: 
Delfina Rosa, mulher de Manuel Simões Amaro; Mestra das noviças: Luísa Pina

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000040
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1870-01-04 / 1870-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1870-01-04; Ministro: João José da Costa Azevedo; Vice-ministro: José dos San-

tos Gamelas; Secretário: Manuel Ferreira Pinto de Sousa, padre; Síndico: Manuel dos Santos Gamelas; Ministra: 
Rita dos Santos, dona; Mestra das noviças: Delfina Rosa, mulher de Manuel Simões Amaro

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000041
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1871-01-04 / 1871-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1871-01-04; Ministro: João José da Costa Azevedo; Vice-ministro: José dos San-

tos Gamelas; Secretário: Manuel Ferreira Pinto de Sousa, padre; Síndico: Manuel dos Santos Gamelas; Ministra: 
Maria Henriqueta Rangel Oudinot, dona; Mestra das noviças: Rita dos Santos, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000042
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1872-01-04 / 1872-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1872-01-04; Ministro: Ricardo de Pinho das Neves; Vice-ministro: José Maria 

da Costa Azevedo; Secretário: Manuel Rodrigues Branco Júnior, padre; Síndico: António Egídio Ferreira da Cunha; 
Ministra: Viscondessa de Santo António; Mestra das noviças: Maria Henriqueta Rangel Oudinot, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000043
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1873-01-04 / 1873-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1873-01-04; Ministro: Ricardo de Pinho das Neves; Vice-ministro: José Maria 

da Costa Azevedo; Secretário: António José Lopes; Síndico: António dos Reis, rua do Gravito; Ministra: Margarida 
Joaquina de Sousa Lopes, dona; Mestra das noviças: Viscondessa de Santo António

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000044
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1874-01-04 / 1874-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1874-01-04; Ministro: Ricardo de Pinho das Neves; Vice-ministro: José Maria 

da Costa Azevedo; Secretário: António dos Reis; Síndico: José Maria da Naia; Ministra: Maria Guilhermina Rangel, 
dona; Mestra das noviças: Margarida Joaquina de Sousa Lopes, dona
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000045
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1875-01-04 / 1875-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1875-01-04; Ministro: José Marinho Ribeiro; Vice-ministro: Manuel Ferreira 

Pinto de Sousa, padre; Secretário: Domingos Fernandes Mourão; Síndico: Manuel Simões Amaro; Ministra: Amé-
lia Rebocho Freire de Andrade, dona; Mestra das noviças: Maria Guilhermina Rangel, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000046
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1876-01-04 / 1876-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1876-01-04; Ministro: José Marinho Ribeiro; Vice-ministro: Manuel Ferreira 

Pinto de Sousa, padre; Secretário: Domingos Fernandes Mourão; Síndico: Manuel Simões Amaro; Ministra: Hen-
riqueta Emília da Luz, dona; Mestra das noviças: Amélia Rebocho Freire de Andrade, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000047
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1877-01-04 / 1877-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1877-01-04; Ministro: José Marinho Ribeiro; Vice-ministro: Manuel Ferreira 

Pinto de Sousa, padre; Secretário: Domingos Fernandes Mourão; Síndico: Manuel Simões Amaro; Ministra: Maria 
Joaquina de Leão Reis, dona; Mestra das noviças: Henriqueta Emília da Luz, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000048
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1878-01-04 / 1878-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1878-01-0; Ministro: José dos Santos Gamelas; Vice-ministro: António José 

Lopes; Secretário: Manuel Simões Amaro; Síndico: Francisco José de Carvalho; Ministra: Maria Adelaide da Luz de 
Eça Brandão, dona; Mestra das noviças: Maria Joaquina de Leão Reis, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000049
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1879-01-04 / 1879-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1879-01-04; Ministro: José dos Santos Gamelas; Vice-ministro: António José 

Lopes; Secretário: Manuel Simões Amaro; Síndico: Francisco José de Carvalho; Ministra: Ana da Conceição Pinto 
de Sousa, dona; Mestra das noviças: Maria Adelaide da Luz de Eça Brandão, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000050
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1880-01-04 / 1880-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1880-01-04; Ministro: José dos Santos Gamelas; Vice-ministro: António José 

Lopes; Secretário: Manuel Simões Amaro; Síndico: Francisco José de Carvalho; Ministra: Maria Clementina Rangel 
de Quadros, dona; Mestra das noviças: Ana da Conceição Pinto de Sousa, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000051
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1881-01-04 / 1881-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1881-01-04; Ministro: António José Lopes; Vice-ministro: António dos Reis; 

Secretário: Manuel dos Santos Gamelas; Síndico: José Maria da Naia Júnior; Ministra: Rosa Clara Dias Gamelas, 
mulher de Marcos dos Santos Gamelas; Mestra das noviças: Maria Clementina Rangel de Quadros, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000052
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1882-01-04 / 1882-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1882-01-04; Ministro: António José Lopes; Vice-ministro: António dos Reis; 
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Secretário: Manuel dos Santos Gamelas; Síndico: José Maria da Naia Júnior; Ministra: Maria da Apresentação 
Gonçalves, mulher de José Joaquim Gonçalves; Mestra das noviças: Rosa Clara Dias Gamelas, mulher de Marcos 
dos Santos Gamelas

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000053
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1883-01-04 / 1883-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1883-01-04; Ministro: António José Lopes (morreu em Abril de 1883); Vice-

-ministro: António dos Reis (passou a ministro por falta do próprio); Secretário: Manuel dos Santos Gamelas; 
Síndico: José Maria da Naia Júnior; Ministra: Lucinda Rosa, mulher de João da Silva; Mestra das noviças: Maria da 
Apresentação Gonçalves, mulher de José Joaquim Gonçalves

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000054
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1884-01-04 / 1884-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1884-01-04; Ministro: António dos Reis; Vice-ministro: Manuel dos Santos Ga-

melas; Secretário: José Maria da Naia Júnior; Síndico: José Joaquim Gonçalves da Caetana; Ministra: Maria Pereira 
Borges, dona; Mestra das noviças: Lucinda de Jesus da Silva

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000055
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1885-01-04 / 1885-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1885-01-04; Ministro: António dos Reis; Vice-ministro: Manuel dos Santos Ga-

melas; Secretário: António dos Santos Gamelas Júnior; Síndico: José Maria dos Santos; Ministra: Rosa Gonçalves 
Gamelas; Mestra das noviças: Maria Pereira Borges, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000056
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1886-01-04 / 1886-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1886-01-04; Ministro: José dos Santos Gamelas
Vice-ministro: Alfredo Rangel de Quadros; Secretário: António dos Santos Gamelas Júnior; Síndico: João Maria dos 

Santos; Ministra: Maria José Limas; Mestra das noviças: Rosa Gonçalves Gamelas
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000057
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1887-01-04 / 1887-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1887-01-04; Ministro: José dos Santos Gamelas; Vice-ministro: Alfredo Rangel 

de Quadros; Secretário: António dos Santos Gamelas Júnior; Síndico: João Maria dos Santos; Ministra: Maria da Luz 
Pereira; Mestra das noviças: Maria José de Lemos

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000058
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1888-01-04 / 1888-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1888-01-04; Ministro: José dos Santos Gamelas; Vice-ministro: João Moreira dos 

Santos; Secretário: Francisco Ferreira da Maia; Síndico: António da Cruz Júnior; Ministra: Maria Clementina, viúva, 
dona; Mestra das noviças: Maria da Luz Pereira

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000059
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1889-01-04 / 1889-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1889-01-04; Ministro: Manuel dos Santos Gamelas; Vice-ministro: João Moreira 

dos Santos; Secretário: Francisco Ferreira da Maia; Síndico: António da Cruz Bento; Ministra: Maria Rita, criada do 
Sr. cónego Peixoto; Mestra das noviças: Maria Clementina Monteiro Rebocho Rangel, dona
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000060
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1890-01-04 / 1890-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1890-01-04; Ministro: Manuel dos Santos Gamelas; Vice-ministro: João Moreira 

dos Santos; Secretário: Francisco Ferreira da Maia; Síndico: António da Cruz Bento; Ministra: Arcângela de Sousa, 
viúva do Gamelas; Mestra das noviças: Maria Rita, criada do Sr. cónego Peixoto

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000061
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1891-01-04 / 1891-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1891-01-04; Ministro: Manuel dos Santos Gamelas; Vice-ministro: António José 

Vinagre; Secretário: Elias dos Santos Gamelas; Síndico: Joaquim dos Santos Gamelas; Ministra: Maria da Luz dos 
Reis, mulher de António dos Reis Santo Tirso; Mestra das noviças: Arcângela de Sousa, viúva do Gamelas

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000062
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1892-01-04 / 1892-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1892-01-04
Ministro: Manuel dos Santos Gamelas; Vice-ministro: Manuel dos Reis; Secretário: Elias dos Santos Gamelas; Síndico: 

Joaquim dos Santos Gamelas; Ministra: Felícia de Jesus Gamelas; Mestra das noviças: Maria da Luz dos Reis, 
mulher de António dos Reis Santo Tirso

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000063
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1893-01-04 / 1893-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1893-01-04; Ministro: Manuel dos Santos Gamelas; Vice-ministro: Manuel dos 

Reis; Secretário: Elias dos Santos Gamelas; Síndico: Joaquim dos Santos Gamelas; Ministra: Júlia Trindade Gamelas 
Ferreira; Mestra das noviças: Felícia de Jesus Gamelas

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000064
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1894-01-04 / 1894-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1894-01-04; Ministro: José Moreira dos Santos; Vice-ministro: José Joaquim 

Gonçalves da Caetana; Secretário: José Nascimento Ferreira Leitão; Síndico: João Rodrigues de Paula; Ministra: 
Júlia Trindade Gamelas Ferreira; Mestra das noviças: Maria de Jesus dos Reis

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000065
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1895-01-04 / 1895-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1895-01-04; Ministro: José Moreira dos Santos; Vice-ministro: José Joaquim 

Gonçalves da Caetana; Secretário: José Nascimento Ferreira Leitão; Síndico: João Rodrigues de Paula; Ministra: 
Teresa Augusta Tavares Pinheiro, dona; Mestra das noviças: Maria de Jesus dos Reis

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000066
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1896-01-04 / 1896-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1896-01-04; Ministro: Viriato de Sousa Marques; Vice-ministro: João Maria dos 

Santos; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Olímpia Emília 
Biaia; Mestra das noviças: Teresa Augusta Tavares Pinheiro, dona

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000067
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1897-01-04 / 1897-01-04
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Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1897-01-04; Ministro: Primo António da Naia; Vice-ministro: Francisco Ferreira 
da Maia; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Maria Nunes 
Vidal; Mestra das noviças: Olímpia Emília Biaia

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000068
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1898-01-04 / 1898-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1898-01-04; Ministro: Primo António da Naia; Vice-ministro: Francisco Ferreira 

da Maia; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Maria Nunes 
Vidal; Mestra das noviças: Júlia Gonçalves Gamelas

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000069
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1899-01-04 / 1899-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1899-01-04; Ministro: Francisco Ferreira da Maia; Vice-ministro: António da Cruz 

Bento; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Teresa Emília 
Gamelas; Mestra das noviças: Maria Nunes Vidal

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000070
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1900-01-04 / 1900-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1900-01-04; Ministro: Francisco Ferreira da Maia; Vice-ministro: António da Cruz 

Bento; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Júlia Trindade 
Gamelas Ferreira; Mestra das noviças: Teresa Emília Gamelas

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000071
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1901-01-04 / 1901-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1901-01-04; Ministro: Francisco Ferreira da Maia; Vice-ministro: António da Cruz 

Bento; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Guilhermina 
da Apresentação; Mestra das noviças: Júlia da Trindade Gamelas Ferreira

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000072
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1902-01-04 / 1902-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1902-01-04; Ministro: Francisco Ferreira da Maia; Vice-ministro: António da Cruz 

Bento; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas
Ministra: Juliana Gonçalves Gamelas; Mestra das noviças: Guilhermina da Apresentação

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000073
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1903-01-04 / 1903-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1903-01-04; Ministro: Francisco Ferreira da Maia; Vice-ministro: António da 

Cruz Bento; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Joana da 
Graça; Mestra das noviças: Juliana Gonçalves Gamelas

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000074
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1904-01-04 / 1904-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1904-01-04; Ministro: Francisco Ferreira da Maia; Vice-ministro: António da 

Cruz Bento; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Joana da 
Graça; Mestra das noviças: Juliana Gonçalves Gamelas

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000075
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Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1905-01-04 / 1905-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1905-01-04; Ministro: Francisco Ferreira da Maia; Vice-ministro: António da Cruz 

Bento; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Maria Emília 
Moreira; Mestra das noviças: Joana da Graça

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000076
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1906-01-04 / 1906-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1906-01-04; Ministro: Francisco Ferreira da Maia; Vice-ministro: António da 

Cruz Bento; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Mariana 
Lameiras; Mestra das noviças: Maria Emília Moreira

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000077
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1907-01-04 / 1907-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1907-01-04; Ministro: Francisco Ferreira da Maia; Vice-ministro: António da 

Cruz Bento; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Rosa da 
Caetana; Mestra das noviças: Mariana Lameiras

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000078
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1908-01-04 / 1908-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1908-01-04; Ministro: António da Cruz Bento; Vice-ministro: José Rodrigues de 

Paula; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Joana Pacheco; 
Mestra das noviças: Rosa da Caetana

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000079
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1909-01-04 / 1909-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1909-01-04; Ministro: António da Cruz Bento; Vice-ministro: José Rodrigues de 

Paula; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Joana Alexan-
drina Pereira; Mestra das noviças: Joana Pacheco

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000080
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1910-01-04 / 1910-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1910-01-04; Ministro: António da Cruz Bento; Vice-ministro: José Rodrigues 

de Paula; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Maria do 
Rosário Máxima Guimarães; Mestra das noviças: Joana Alexandrina Pereira

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000081
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1911-01-04 / 1911-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1911-01-04; Ministro: Francisco Ferreira da Maia; Vice-ministro: Elias dos Santos 

Gamelas; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Helena do 
Padre de Sousa Rei; Mestra das noviças: Maria do Rosário Máxima Guimarães

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000082
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1912-01-04 / 1912-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1912-01-04; Ministro: Francisco Ferreira da Maia; Vice-ministro: Elias dos Santos 

Gamelas; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: João Duarte dos Santos Gamelas; Ministra: Maria Rosa 
Crisóstomo; Mestra das noviças: Helena do Padre de Sousa Rei
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000083
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1914-01-04 / 1914-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1914-01-04; Ministro: Francisco Ferreira da Maia; Vice-ministro: Elias dos Santos 

Gamelas; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: José de Morais Gamelas; Ministra: Maria Rosa Crisós-
tomo; Mestra das noviças: Helena do Padre de Sousa Rei

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000084
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1917-01-04 / 1917-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1917-01-04; Ministro: António Fernandes Duarte e Silva, padre
Vice-ministro: Elias dos Santos Gamelas; Secretário: Manuel Rodrigues da Paula; Síndico: José de Morais Gamelas; 

Ministra: Laura Gamelas e Paula; Mestra das noviças: Maria Rainha dos Santos Maia
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000085
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1918-01-04 / 1918-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1918-01-04; Ministro: António Fernandes Duarte e Silva, padre; Secretário: Elias 

dos Santos Gamelas; Síndico: José de Morais Gamelas; Ministra: Maria do Rosário Carneiro e Silva; Mestra das 
noviças: Laura Gamelas e Paula

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000086
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1919-01-04 / 1919-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1919-01-04; Ministro: António Fernandes Duarte e Silva, padre
Vice-ministro: ; Secretário: Elias dos Santos Gamelas; Síndico: José de Morais Gamelas; Ministra: Josefa Emília Morei-

ra; Mestra das noviças: Maria do Rosário Carneiro e Silva
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000087
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1921-01-04 / 1921-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1921-01-04; Ministro: António Fernandes Duarte e Silva, padre; Vice-ministro: 

Elias dos Santos Gamelas; Secretário: Roque Ferreira; Síndico: José de Morais Gamelas; Ministra: Laura Emília 
Augusta; Mestra das noviças: Josefa Emília Moreira

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000088
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1922-01-04 / 1922-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1922-01-04; Ministro: António Fernandes Duarte e Silva, padre; Vice-ministro: 

Elias dos Santos Gamelas; Secretário: Roque Ferreira; Síndico: José de Morais Gamelas; Ministra: Laura Emília 
Augusta; Mestra das noviças: Josefa Emília Moreira

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000089
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1923-01-04 / 1923-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1923-01-04; Ministro: António Fernandes Duarte e Silva, padre; Vice-ministro: 

Elias dos Santos Gamelas; Secretário: Roque Ferreira; Síndico: José de Morais Gamelas; Ministra: Laura Emília 
Augusta; Mestra das noviças: Josefa Emília Moreira

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000090
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1924-01-04 / 1924-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1924-01-04; Ministro: António Fernandes Duarte e Silva, padre; Vice-ministro: 
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Elias dos Santos Gamelas; Secretário: Roque Ferreira; Síndico: José de Morais Gamelas; Ministra: Guilhermina do 
Carmo Gamelas; Mestra das noviças: Maria dos Prazeres Rodrigues

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000091
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1927-01-04 / 1927-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1927-01-04; Ministro: António Fernandes Duarte e Silva, padre; Vice-ministro: 

Elias dos Santos Gamelas; Secretário: Zacarias Ventura; Síndico: José de Morais Gamelas
Ministra: Maria Emília da Jacinta; Mestra das noviças: Maria da Apresentação Gamelas e Paula

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000092
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1928-01-04 / 1928-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1928-01-04; Ministra: Maria Emília da Jacinta

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0002/000093
Título: Termo das eleições da Mesa
Datas de produção: 1929-01-04 / 1929-01-04
Âmbito e conteúdo: Ano da eleição: 1929-01-04; Ministra: Maria Emília da Jacinta

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0003
Título: Termos de eleições
Datas de produção: 1831-01-00 / 1936-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç., 4 docs.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Termos de eleições, mç. 1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0003/000001
Título: Lista dos membros da Mesa do Definitório
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00
Dimensão e suporte: 1 cad.
Âmbito e conteúdo: Lista manuscrita com os nomes dos membros da Mesa do Definitório: padre comissário Alívio, 

ministro José Ferreira da Costa Mortágua, vice-ministro Aires Lacerda Martinho, secretário Guilherme da Graça, 
tesoureiro António Boralha Júnior, 7 vogais e 13 zeladores

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Termos das eleições, doc. 1
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0003/000002
Título: Lista dos membros da Mesa do Definitório
Datas de produção: 1831-01-04 / 1831-01-04
Dimensão e suporte: 1 cad.
Âmbito e conteúdo: Termos das eleições da Mesa para o ano 1831. Foram eleitos: José dos Santos Resende para 

ministro, Manuel José Ribeiro para vice-ministro, António José da Costa Guimarães para secretário, João Alves 
de Almeida para síndico, José da Cunha Neves para vigário do culto divino, 11 definidores, Bento José Mendes 
Gonçalves para mestre de noviços, Ana Clara, filha de António da Costa Ferreira, para ministra, 6 sacristãs, Rosa 
Margarida, viúva de António Veríssimo, para mestre de noviças, Luís Alves de Almeida para sacristão mor, 3 
sacristães ajudantes, e os zeladores para as freguesias.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Termos das eleições, doc. 1
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0003/000003
Título: Lista dos membros da Mesa do Definitório
Datas de produção: 1888-01-04 / 1888-01-04
Dimensão e suporte: 1 cad.
Âmbito e conteúdo: Termos das eleições da Mesa para o ano 1831. Foram eleitos: o padre Manuel Rodrigues Branco 

para comissário, José dos Santos Gamelas para ministro, João moreira dos Santos para vice-ministro, Francisco 
Ferreira da Maca para secretário, António da Cruz Júnior para síndico, Augusto José de Almeida para sacristão 
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mor, o padre Manuel Vieira Dinis para vigário do culto, Manuel dos Santos Gamelas para mestre de noviços, D. 
Maria Clementina, viúva, para ministra, Maria da Luz Pereira para mestre das noviças, definidores, sacristães e 
protetoras dos andores.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Termos das eleições, doc. 1
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0003/000004
Título: Lista dos membros da Mesa do Definitório
Datas de produção: 1888-01-04 / 1888-01-04
Dimensão e suporte: 1 cad.
Âmbito e conteúdo: Termos das eleições da Mesa para o ano 1831. Foram eleitos: o padre Manuel Rodrigues Branco 

para comissário, José dos Santos Gamelas para ministro, João Moreira dos Santos para vice-ministro, Francisco 
Ferreira da Maca para secretário, António da Cruz Júnior para síndico, Augusto José de Almeida para sacristão 
mor, o padre Manuel Vieira Dinis para vigário do culto, Manuel dos Santos Gamelas para mestre de noviços, D. 
Maria Clementina, viúva, para ministra, Maria da Luz Pereira para mestre das noviças, definidores, sacristães e 
protetoras dos andores.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Termos das eleições, doc. 4
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/003/0003/000005
Título: Lista dos membros da Mesa do Definitório
Datas de produção: 1933-00-00 / 1936-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol. ; papel
Âmbito e conteúdo: Lista com os membros da nova Mesa administrativa para o triénio de 1933 a 1936. Foram 

eleitos: o padre Manuel Simões Miller para comissário, padre Manuel Rodrigues Vieira para ministro, Aniano 
de Pinho Vinagre para vice-ministro, António dos Santos Silva para secretário, Zacarias Ventura para tesoureiro, 
António Nunes dos Santos para sacristão mor, o padre Manuel Marques Ferreira Júnior para vigário do culto, 
Manuel Lopes dos Santos e Francisca Maria Duarte Vieira Gamelas para vogais.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Termos das eleições, doc. 5
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/004
Título: Atas
Datas de produção: 1861-10-08 / 1954-05-02
Dimensão e suporte: 2 liv.; 3 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui as actas das sessões da Mesa.
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação; livro em branco a partir da folha 99, 

inclusive.
Instrumentos de descrição: Inventário

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/004/0001
Título: Atas das sessões da Mesa da Ordem Terceira de Aveiro
Datas de produção: 1861-10-08 / 1902-01-12
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Inclui as atas das sessões da Mesa da Ordem Terceira de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, atas, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: O livro está em banco a partir da folha 99.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/004/0002
Título: Atas da Irmandade da Ordem Terceira de Aveiro
Datas de produção: 1918-01-21 / 1932-03-20
Dimensão e suporte: 1 liv. (300 x 203 x 11 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui as atas das sessões da Mesa da Ordem Terceira de Aveiro; fol. 11, 18 de dezembro de 

1938 – restauração da diocese de Aveiro. Inclui também cópias das actas das sessões de 4 de Janeiro de 1899 
(em duplicado) e da de 21 de Novembro de 1937.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Atas, liv. 2
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/004/0003
Título: Atas das sessões da Mesa da Ordem Terceira de Aveiro
Datas de produção: 1932-04-17 / 1947-07-20
Dimensão e suporte: 1 liv. (325 x 220 x 10 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui as atas das sessões da Mesa da Ordem Terceira de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, atas, liv. 3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/004/0004
Título: Atas da Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
Datas de produção: 1897-01-04 / 1954-05-02
Dimensão e suporte: 1 mç., 6 docs.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, atas, mç. 1

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/004/0004/00001
Título: Cópia da ata da sessão do dia 4 de janeiro de 1897
Datas de produção: 1897-01-04 / 1897-11-29
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cópia da ata da sessão do dia 4 de janeiro de 1897 com a eleição da Mesa para o corrente ano, 

tendo sido eleitos por unanimidade os seguintes irmãos: comissário o padre Bruno Monteiro Telles dos Santos, 
ministro Primo António de Anaia, vice-ministro Francisco Ferreira de Anaia, secretário Manuel Rodrigues de 
Paula, síndico João Duarte dos Santos Gamelas, vigário do culto divino o padre José de Sousa Marques, sacristão-
-mor António dos Santos Silva, mestre de noviços João Rodrigues da Paula e 12 definidores. Inclui a aprovação do 
ministro provincial dada no convento de S. Boaventura junto de Braga, no dia 29 de novembro de 1897.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, atas, doc. 1
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/004/0004/00002
Título: Cópia da ata da sessão do dia 4 de janeiro de 1899
Datas de produção: 1899-01-04 / 1899-01-23
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cópia da ata da sessão do dia 4 de janeiro de 1897 com a eleição da Mesa para o corrente ano, 

tendo sido eleitos por unanimidade os seguintes irmãos: comissário o padre Bruno Monteiro Telles dos Santos, 
ministro Francisco Ferreira da Maia, vice-ministro António da Cruz Bento, secretário Manuel Rodrigues de Paula, 
síndico José de Morais Gamelas, vigário do culto divino o padre António Fernandes Duarte Silva, sacristão-mor 
António dos Santos Silva, mestre de noviços Primo António de Anaia e 26 definidores. Inclui a confirmação do 
ministro provincial João da Trindade dada em Lisboa, no dia 23 de janeiro de 1899.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, atas, doc. 2
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/004/0004/000003
Título: Cópia da ata da sessão do dia 18 de dezembro de 1932
Datas de produção: 1932-12-18 / 1932-12-18
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cópia de ata de sessão de 18 de dezembro de 1932 com a aprovação por unanimidade do 

orçamento ordinário da receita e da despesa do ano económico de 1932-1933.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, atas, doc. 3

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/004/0004/000004
Título: Cópia da ata da sessão do dia 17 de janeiro de 1937
Datas de produção: 1937-01-19 / 1937-01-19
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cópia de ata de sessão de 17 de janeiro de 1937 com a aprovação por unanimidade das contas 

do ano económico de 1936. Inclui também: cópia do edital com a informação da disponibilização das contas por 
espaço de oito dias, afixadas na porta da sala das sessões; cópia da certidão do secretário comprovando que o 
edital esteve afixado entre 27 de janeiro e 7 de fevereiro e nenhuma reclamação apareceu; cópia de declaração 
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do vigário do culto e secretário interino em como a Ordem não tem dívidas ativas nem passivas; cópia da relação 
dos membros da Mesa gerente da Ordem.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, atas, doc. 4
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/004/0004/000005
Título: Cópia da ata da sessão ordinária da Mesa Diretora da Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Assis da 

cidade de Aveiro
Datas de produção: 1937-11-21 / 1937-11-21
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cópia de ata de sessão de 21 de novembro de 1937 com a aprovação por unanimidade do 

orçamento ordinário da receita e despesa do ano económico de 1938, resolvendo-se que depois de exposto à 
apreciação de todos por espaço de 8 dias, seja submetido a aprovação do senhor bispo conde, juntamente com 
os estatutos já reformados, conforme determinado no regulamento geral das Associações Religiosas dos Fiéis, 
recentemente aprovado pelo episcopado.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, atas, doc. 5
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/004/0004/000006
Título: Cópia da ata de 4 de Janeiro de 1906
Datas de produção: 1906-01-04 / 1906-01-04
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cópia da ata de 4 de Janeiro de 1906 especificando os procedimentos para a eleição da nova 

Mesa administrativa da Ordem Terceira.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, atas, doc. 6

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1833-01-12 / 1953-06-29
Dimensão e suporte: 1 mç. (56 doc.)

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1833-01-12 / 1958-10-17
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, correspondência recebida, mç.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000001
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1883-02-13 / 1883-02-13
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por Manuel, bispo conde, dizendo lamentar as tristes circunstâncias em que se 

encontra a Ordem Terceira de Aveiro e prometendo todo o auxílio aquando da visita pastoral à cidade de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 1

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000002
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1876-07-29 / 1876-10-27
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho, assinado pelo administrador substituto Francisco Antunes 

do Vale, solicitando a resposta aos inclusos quesitos. Junto anexo segue a minuta da resposta referente ao ano 
económico de 1875-1876, e cuja resposta seguiu a 27 de Outubro de 1876.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 2
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000003
Título: Correspondência recebida
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Datas de produção: 1880-03-30 / 1880-03-30
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta dos associados do Coração de Jesus, assinada pela presidente, D. Amélia Rebocho Freire 

de Andrade e Albuquerque, informando da autorização do prelado diocesana para celebrarem os atos religiosos 
na Sé catedral, justificando esta mudança por conveniência de celebração das festividades da associação nos 
seus dias próprios, visto que na Sé não há irmandade ou ordem cujo serviço religioso seja incompatível com 
os dos associados do Coração de Jesus. Agradece a autorização dada para celebrarem, até agora, na igreja de 
Santo António.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 3
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000004
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1899-01-30 / 1899-01-30
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da V. Ordem Terceira de S. Francisco do Porto, assinada pelo seu ministro Conde de Sa-

modães, convidando a V. Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro a participar na procissão da Cinza, a realizar 
no dia 15 de fevereiro próximo, pelas 14 horas.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 4
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000005
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1918-06-19 / 1918-06-19
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho remetendo o orçamento relativo ao ano económico de 

1918-1919.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 5

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000006
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1919-05-26 / 1919-05-26
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho remetendo o orçamento ordinário relativo ao ano econó-

mico de 1919-1920.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 6

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000007
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1919-06-19 / 1919-06-19
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho solicitando o envio, até ao dia 30 de junho, das quotas 

votadas no orçamento da Ordem Terceira de Aveiro destinadas à beneficência, tuberculose e assistência muni-
cipal e distrital.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 7
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000008
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1919-08-29 / 1919-08-29
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho convocando o juiz da Irmandade da Ordem Terceira de S. 

Francisco para a eleição de dois vogais que farão parte da Comissão Distrital de Assistência, no dia 1 de setem-
bro, pelas 13 horas.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 8
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000009
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Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1919-10-17 / 1919-10-17
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício-circular da Administração do Concelho comunicando que por ordem do Ministério do 

Trabalho deve ser entregue na Direção dos Serviços de Inspeção, estatística e Cadastro da Assistência do Instituto 
de Seguros Sociais Obrigatórios e de Previdência Geral de Lisboa as contas e orçamentos até ao dia 31 de outubro 
corrente, nos termos da Portaria nº 510 de 21 de outubro de 1915, publicada em Diário do Governo nº 222, 1ª 
série, de 1 de novembro do mesmo ano.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 9
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000010
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1920-03-23 / 1920-03-23
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória, assinada pelo juiz Antó-

nio Vieira dos Santos Júnior, pedindo consentimento para que a procissão do Enterro do Senhor, a realizar pelas 
16 horas, possa sair da igreja da Ordem Terceira e convidando a Irmandade a incorporar-se na referida procissão.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 10
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000011
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1920-06-28 / 1920-06-28
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho solicitando o envio, até ao dia 15 de julho, das quotas 

votadas no orçamento da Ordem Terceira de Aveiro destinadas à beneficência, tuberculose e assistência muni-
cipal e distrital.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 11
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000012
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1920-07-22 / 1920-07-22
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho devolvendo o orçamento ordinário da receita e despesa 

relativo ao ano económico de 1920-1921, devidamente aprovado.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 12

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000013
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1920-11-29 / 1920-11-29
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho comunicando que o prazo das remessas das cópias do 

orçamento e contas à Direção do Serviço de Estatística e Cadastro de Assistência e Institutos de Seguros Sociais 
de Previdência Geral, devem dar entrada até ao dia 31 de dezembro próximo.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 13
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000014
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1921-02-02 / 1921-02-02
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da V. Ordem Terceira de S. Francisco do Porto, assinada pelo provedor Paulo Marcelino 

Dias de Freitas, questionando se a Ordem Terceira de Aveiro paga alugueres de hábitos a preços superiores de 
0,05 escudos, valor cobrado pela Ordem do Porto.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 14
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000015
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1921-03-20 / 1921-03-20
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória, assinada pelo juiz Tobias 

(?) Pereira, pedindo consentimento para que a procissão do Enterro do Senhor, a realizar no dia 25 de março 
pelas 16 horas, possa sair da igreja da Ordem Terceira e convidando a Irmandade a incorporar-se na referida 
procissão.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 15
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000016
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1921-04-07 / 1921-04-07
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho solicitando o envio, com brevidade, à Direção dos Serviços 

de Inspeção Estatística e Cadastro, de cópia do orçamentos da Ordem do ano económico em curso, remessa que 
já deveria ter sido feita até ao dia 31 de dezembro do ano anterior, conforme instruções dadas em ofício circular 
nº 1139, de 29 de novembro de 1920.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 16
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000017
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1921-05-02 / 1921-05-02
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho solicitando, com brevidade, o envio de uma cópia dos 

Estatutos que regem a Ordem Terceira.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 17

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000018
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1921-05-30 / 1921-05-30
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho devolvendo o orçamento ordinário da receita e despesa 

relativo ao ano económico de 1921-1922, devidamente aprovado.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 18

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000019
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1921-06-01 / 1921-06-01
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho chamando a atenção para a portaria nº 1011, de 3 de julho 

de 1917, publicada no Diário do Governo nº 108, 1ª série da mesma data, que determina que todas as instituições 
de Assistência Pública e Privada procedam à atualização e revisão periódica e quinzenal dos inventários em 
todos os anos que terminem em 0 ou 5, devendo cumprir isso no atual ano económico.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 19
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000020
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1922-04-28 / 1922-04-28
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho solicitando, com urgência, o envio do acórdão que julgou 

as contas do ano económico de 1919-1920, a fim de serem aprovadas.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 20
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000021
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1922-05-29 / 1922-05-29
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho solicitando o envio, até ao dia 15 de junho, das quotas vo-

tadas no orçamento da Ordem Terceira de Aveiro destinadas à beneficência, tuberculose e assistência municipal 
e distrital, no valor de 10 escudos.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 21
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000022
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1922-06-12 / 1922-06-12
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho devolvendo o orçamento ordinário da receita e despesa 

relativo ao ano económico de 1922-1923, devidamente aprovado.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 22

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000023
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1922-06-24 / 1922-06-24
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Secção de Estatística do Ministério do Trabalho comunicando o envio dos modelos 

estatísticos a fim de serem devidamente preenchidos e devolvidos à mesma direção de serviços, chamando a 
atenção para prejuízo decorrente da falta de remessa dos boletins dentro do prazo de quinze dias.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 23
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000024
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1923-06-09 / 1923-06-09
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho solicitando o envio, até ao dia 20 de junho, das quotas vo-

tadas no orçamento da Ordem Terceira de Aveiro destinadas à beneficência, tuberculose e assistência municipal 
e distrital, no valor de 9,8 escudos.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 24
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000025
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1923-07-02 / 1923-07-02
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho devolvendo o orçamento ordinário da receita e despesa 

relativo ao ano económico de 1923-1924, devidamente aprovado.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 25

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000026
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1924-04-14 / 1924-04-14
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia da Glória, assinada pelo juiz Antó-

nio Vieira dos Santos Júnior, pedindo consentimento para que a procissão do Enterro do Senhor, a realizar no dia 
18 de abril pelas 16 horas, possa sair da igreja da Ordem Terceira e convidando a Irmandade a incorporar-se na 
referida procissão e o padre comissário da Ordem a pegar uma das borlas do estandarte.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 26
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000027
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1924-04-22 / 1924-04-22
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho solicitando o envio, até ao dia 25 de maio, das quotas vo-

tadas no orçamento da Ordem Terceira de Aveiro destinadas à beneficência, tuberculose e assistência municipal 
e distrital, no valor de 8,48 escudos.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 27
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000028
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1924-07-30 / 1924-07-30
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho devolvendo o orçamento ordinário da receita e despesa 

relativo ao ano económico de 1924-1925, devidamente aprovado.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 28

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000029
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1924-11-11 / 1924-11-11
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho solicitando o envio de uma relação das ações que a Ordem 

possua ou administre, com a indicação da sua qualidade, numeração, valor nominal e mais características que 
as descriminem suficientemente.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 29
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000030
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1924-12-02 / 1924-12-02
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da Direção da Juventude Católica de Aveiro, assinada pelo seu presidente Ricardo da ?, 

convidando a Ordem Terceira a participar no Te-Deum em honra da padroeira a Imaculada Conceição, e que se 
irá realizar no dia 14 de dezembro pelas 11 e 16 horas; a solenidade terá lugar na igreja paroquial da Glória e 
conta com a presença do senhor bispo coadjutor de Coimbra. Convida também para a adoração do Santíssimo 
Sacramento entre as 13h30 e as 14 horas.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 30
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000031
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1925-01-22 / 1925-01-22
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício-circular da Administração do Concelho comunicando o aumento em 50% dos emolumen-

tos pelo julgamento de contas pelo art.º 2º da Lei nº 1252.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 31

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000032
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1925-06-30 / 1925-06-30
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho devolvendo o orçamento ordinário da receita e despesa 

relativo ao ano económico de 1925-1926, devidamente aprovado.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 32
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000033
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1925-07-13 / 1925-07-13
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho solicitando o envio, até ao dia 25 de julho, das quotas vo-

tadas no orçamento da Ordem Terceira de Aveiro destinadas à beneficência, tuberculose e assistência municipal 
e distrital, no valor de 9,68 escudos.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 33
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000034
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1926-06-18 / 1926-06-18
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Administração do Concelho devolvendo o orçamento ordinário da receita e despesa 

relativo ao ano económico de 1926-1927, devidamente aprovado.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 34

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000035
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1927-01-06 / 1927-01-06
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de Vera Cruz, assinada pelo juiz 

Manuel da Maia Pacheco, pedindo a cedência da igreja do Carmo e todos os apetrechos necessários para a rea-
lização da procissão do Enterro do Senhor.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 35
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000036
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1927-06-07 / 1927-06-07
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Polícia de Segurança Pública de Aveiro devolvendo o orçamento ordinário da receita 

e despesa relativo ao ano económico de 1927-1928, devidamente aprovado.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 36

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000037
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1927-06-27 / 1927-06-27
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Polícia de Segurança Pública de Aveiro solicitando o envio, com a brevidade possível, 

das quotas votadas no orçamento da Ordem Terceira de Aveiro destinadas à beneficência, tuberculose e assis-
tência municipal e distrital, no valor de 16,90 escudos.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 37
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000038
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1927-10-28 / 1927-10-28
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Postal da empresa Fundição de Sinos Portuense informando do preço do novo sino, feito a 

partir da fundição do sino velho, com o peso de 264 quilos e com a nota de Dó.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 38

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000039
Título: Correspondência recebida
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Datas de produção: 1927-12-01 / 1927-12-01
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Postal da empresa Fundição de Sinos Portuense informando que já tem em posse o exemplar 

do sino velho que pesa 282 quilos.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 39

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000040
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1928-01-12 / 1928-01-12
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Postal da empresa Fundição de Sinos Portuense informando que já está pronto o novo sino, 

com peso de 317 quilos, e perguntando se o pode despachar ou se quer vê-lo primeiro.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 40

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000041
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1928-01-24 / 1928-01-24
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Postal da empresa Fundição de Sinos Portuense acusando a receção do cheque no valor de 

2.055 escudos pelo pagamento do sino novo.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 41

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000042
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1928-07-12 / 1928-07-12
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Polícia de Segurança Pública de Aveiro devolvendo o orçamento ordinário da receita 

e despesa relativo ao ano económico de 1928-1929, devidamente aprovado.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 42

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000043
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1929-07-08 / 1929-07-08
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Polícia de Segurança Pública de Aveiro devolvendo o orçamento ordinário da receita 

e despesa relativo ao ano económico de 1929-1930, devidamente aprovado.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 43

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000044
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1937-05-01 / 1937-05-01
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Ofício da Câmara Municipal de Aveiro solicitando o preenchimento do questionário relativo à 

assistência praticada pela Ordem Terceira. Inclui nota de que foi respondido a 7 de maio de 1937.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 44

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000045
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1953-06-29 / 1953-06-29
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta manuscrita de António do Nascimento Leitão dando conta do legado testamentário que 

pretende deixar à Venerável Ordem Terceira, com informação detalhada da aplicação do legado pio.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 45
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000046
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1835-10-31 / 1835-10-31
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da Administração do Concelho comunicando o envio do modelo do Mapa, conforme 

determinado pelo Ministério dos Negócios do Reino de 27 de setembro e 13 de outubro do corrente ano, é exi-
gido a todas as Misericórdias, Hospitais e Confrarias, solicitando o seu preenchimento e envio com a brevidade 
possível.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 46
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000047
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1833-01-12 / 1833-01-12
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da Administração do Concelho remetendo cópia da circular nº 4 do Governo Civil para que 

remeta antes do prazo marcado na circular, o mapa que fora remetido a 31 de outubro de 1835, devidamente 
preenchido.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 47
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000048
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1843-08-24 / 1843-08-24
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da Administração do Concelho comunicando a aprovação pelo Conselho do Distrito, no 

seu acórdão nº 393, o orçamento do ano de 1841.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 48

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000049
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1861-08-18 / 1861-08-18
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da Ordem Terceira da freguesia de Ílhavo, assinada pelo comissário José António Morga-

do, ministro João Manuel da Rocha Senos, vigário do culto José Cândido Gomes de Oliveira Vidal, síndico Manuel 
Gonçalves de Faria, secretário João André Batata e definidores João Simões Telles, Francisco de Oliveira Barroca 
e António Nunes Branco, comunicando a incorporação dos irmãos franciscanos seculares da Ordem de Aveiro, 
naturais da freguesia de Ílhavo, na recém-criada Ordem Terceira de Ílhavo, freguesia de sua naturalidade e resi-
dência, e por isso desligados da Ordem Terceira da cidade de Aveiro .

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 49
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000050
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1869-07-23 / 1869-07-23
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por Luís Cândido Teixeira de Moura comunicando a oferta de seis vasos de por-

celana dourados, seis castiçais e um crucifixo dourados, para uso no altar de Nossa Senhora das Dores, que está 
na igreja do extinto convento de Santo António.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 50
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000051
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1896-08-19 / 1896-08-19
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da comissão promotora do bazar que se realizou no passeio público de Aveiro em benefí-
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cio da Filarmónica Aveirense, assinada por Albino Pinto de Miranda, agradecendo o auxílio prestado pela Ordem 
Terceira através da cedência de uma das casas para arrecadação das prendas que fizeram parte do dito bazar.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 51
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000052
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1896-01-03 / 1896-01-03
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da V. Ordem Terceira de SÃO Francisco do Porto, assinada pelo seu ministro, convidando a 

V. Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro a incorporar-se na procissão da Cinza, a realizar às 14 horas do dia 
seguinte. No verso da carta está a cópia da resposta enviada comunicando a impossibilidade de comparência da 
Mesa na procissão por se realizar igual procissão na cidade de Aveiro, sendo no entanto nomeados dois irmãos 
honorários para representar a Ordem Terceira de Aveiro na procissão da Cinza na cidade do Porto.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000053
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1898-12-01 / 1898-12-01
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo administrador do Concelho solicitando, em nome do governador civil do 

distrito de Aveiro, o envio de uma cópia dos Estatutos da Ordem Terceira de S. Francisco. No verso segue cópia 
da resposta enviada a 6 de dezembro do mesmo ano informando que a Ordem Terceira de Aveiro não tem es-
tatutos especiais próprios, regendo-se desde a sua fundação pelos estatutos gerais da Ordem Seráfica, ou seja, 
pela regra dada pelo fundador de todas as ordens terceiras, atualizada pela constituição “Misericors Dei Filius”, 
de 30 de maio de 1883. A razão da não existência de estatutos relaciona-se com a pobreza da ordem de Aveiro 
que, para além de dois foros, vive apenas de esmolas, sem fundos próprios sobre os quais possa basear a sua 
receita e despesa.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 53
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000054
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1899-02-06 / 1899-02-06
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta da V. Ordem Terceira de S. Francisco do Porto, assinada pelo seu ministro Conde de Sa-

modães, convidando o ministro da Ordem Terceira de Aveiro a integrar a procissão da Cinza, segurando uma das 
borlas do estandarte, e pedindo a indicação de aceitação ou não de tamanha honra. Junto anexo o envelope.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 54
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000055
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1937-12-16 / 1937-12-16
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo irmão (?) Ribeiro, em nome do seu confrade Dr. Leonardo de Castro, atual-

mente convalescente em casa, remetendo a circular inclusa e respondendo a perguntas relativas à fraternidade 
da Ordem Terceira de Aveiro.

Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Correspondência recebida, nº 55
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/000056
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1861-08-13 / 1861-08-17
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta assinada pelo comissário da Ordem Terceira de Aveiro, João José Marques da Silva Va-

lente, requerendo a Gonçalo A. Tavares de Sousa uma resposta sobre o testamento deixado por Isabel da Luz 
do padroado de um altar da igreja de Santo António à Misericórdia de Aveiro e cujo legado foi pago ao referido 
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convento entre 1685 e 1834; após a extinção das ordens masculinas a igreja e sacristia do convento de Santo 
António ficaram na posse da Ordem Terceira de Aveiro. Assim, o padre comissário questiona se pode exigir à Mi-
sericórdia de Aveiro o pagamento do legado, visto existirem os fins para que foi instituído. Em resposta, Gonçalo 
A. Tavares de Sousa diz entender pode ser exigido o pagamento do legado à Misericórdia de Aveiro uma vez que 
a Ordem Terceira continuou sempre a satisfazer a obrigação de conservar o altar e a tratar da imagem da Santa.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, correspondência recebida, nº 56
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/00057
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1884-08-02 / 1884-08-02
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Carta assinada por José M. da Naia Júnior sobre a relação que deixara ficar para as protetoras 

que hão-se servir este ano, pedindo que faça protetoras da Senhora da Boa Morte a Maria do Céu Gonçalves 
Gamelas e Juliana Adelaide Gamelas, a seu pedido.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, correspondência recebida, nº 57
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/005/0001/00058
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1958-10-11 / 1958-10-17
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Confirmação de D. Domingos, bispo de Aveiro, da nova Mesa que irá gerir a Ordem no triénio 

de 1959-1962. Foram eleitos: José Ferreira da Costa Mortágua para ministro, Aires Lacerda Martinho para vice-
-ministro, João Firmino Dinis Gonçalves para secretário, António Ferreira Borralho para tesoureiro, e João Mateus 
Pinho das Neves, Manuel Marques Deus da Lousa e João Francisco Pedro Novo para vogais.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, correspondência recebida, nº 58
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/006
Título: Copiador de correspondência expedida
Datas de produção: 1918-05-13 / 1938-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Inclui a cópia da correspondência expedida pela Venerável Ordem Terceira de S. Francisco.
Existência e localização de originais: O livro das Determinações da Mesa inclui cópias de correspondência ex-

pedida. Venerável Ordem Terceira da Penitência de S. Francisco de Coimbra (F) Conselho (SC) Secretaria (SSC) 
Correspondência recebida (SR) existe uma carta enviada pela Ordem Terceira de Aveiro, com data de 10 de Julho 
de 1789, assinada pelo ministro Manuel de Sousa Ribeiro Silvério, pedindo a atestação da utilização ou não de 
sinos na igreja da Ordem Terceira de Coimbra, seu número e antiguidade.

Unidades de descrição relacionadas: No livro 2 da série Termos de eleições, de folhas 50 a 52v., encontram-se 
copiados ofícios recebidos e expedidos da Administração do concelho de Aveiro, e um requerimento enviado à 
rainha D. Maria I sobre a concessão dos sinos do extinto convento de Santo António à Ordem Terceira de Aveiro.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/006/0001
Título: Copiador de Correspondência Expedida
Datas de produção: 1918-05-13 / 1926-07-29
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Inclui a cópia da correspondência expedida pela Ordem Terceira de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, copiador de correspondência expedida, nº 1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/006/0002
Título: Copiador de correspondência expedida
Datas de produção: 1935-02-05 / 1938-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 x 226 x 8 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui a cópia da correspondência expedida cujos assuntos versam, sobretudo, sobre a realiza-

ção da procissão da Cinza. Foram recetores de correspondência: engenheiro-chefe do serviço de exploração da 
C.P. – Lisboa, Vale do Vouga; engenheiro diretor do Vale do Vouga; diretor da Sociedade de Eletricidade Lusitana; 
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presidente da Câmara Municipal de Aveiro; presidente da direção do clube “Galitos” presidente da Comissão da 
Iniciativa e Turismo de Aveiro; governador civil do distrito de Aveiro, ordens terceiras de S. Francisco do Porto, 
Ovar, Ílhavo e Águeda; regentes das filarmónicas “Amizade” José Estevão e Guilherme Gomes Fernandes; pre-
sidente da Junta Geral do Distrito de Aveiro; párocos da Glória, Vera Cruz, Aradas, Esgueira, Nazaré da Gafanha, 
Veiros, Bunheiro, Estarreja, Oliveirinha; arciprestes de Aveiro, Ílhavo, Oliveira do Bairro, Anadia, Águeda, Estar-
reja, Ovar, Oliveira de Azeméis, Albergaria-a-Velha, Macieira e Cambra; comandante da Polícia de Segurança 
Pública; diretor do Museu de Aveiro; diretores dos jornais “Correio do Vouga”, “Correio do Porto”, “Povo de 
Aveiro”, “Novidade”, “Democrata”, “Comércio do Porto”, “O Século”, “Diário de Notícias”, “Primeiro de Janeiro”, 
“Jornal de Notícias”, “Soberania do Povo”, “Povo de Ovar”, “Voz”; padre António Gonçalves Estevão; Trindade e 
Filhos; diretor da “Companhia Aveirense de Moagem”; juiz da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Glória; 
António do Nascimento Ferreira Leitão; Dr. Leonardo de Castro; comissário Nacional da Venerável Ordem Terceira 
de S. Francisco de Assis.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, copiador de correspondência expedida, liv. 2
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/006/000001
Título: Minuta de correspondência expedida
Datas de produção: 0000-00-00 / 0000-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Minuta de carta dirigida ao governador civil do distrito de Aveiro pedindo licença para lançar 

uma subscrição em favor da procissão das Cinzas.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Copiador de correspondência expedida, doc.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007
Título: Anuais
Datas de produção: 1830-00-00 / 1901-00-00
Dimensão e suporte: 8 liv.; 6 mç; 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui os anuais pagos pelos irmãos terceiros seculares das freguesias de Albergaria-a-Velha, 

Alquerubim, Amoreira da Gândara, Arganil, Covões, Eixo, Esgueira, Frossos, Ílhavo, São João de Louro, Macinhata 
do Vouga, Mamarrosa, Oiã, Oliveirinha, Palhaça, Requeixo, São Lourenço do Bairro, Sarrazola, Sousa, Travassô, 
Troviscal, Vale Maior, Vilarinho do Bairro. São registados os nomes, a freguesia e lugar de residência, a data de 
entrada na Ordem, a indicação do pagamento do anual e dos anuais em dívida e data da morte.

Sistema de organização: Ordenação cronológica.
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.
Unidades de descrição relacionadas: As séries Entradas e Profissões e Receitas e Despesas.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0001
Título: Anuais da freguesia de Vera Cruz
Datas de produção: 1830-00-00 / 1901-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (307 x 225 x 3 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o pagamento dos anuais da freguesia da Vera Cruz de Aveiro. São registados os nomes, 

a freguesia e lugar de residência, a data de entrada na Ordem, a indicação do pagamento do anual e dos anuais 
em dívida e data da morte.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0002
Título: Anuais das freguesias da Palhaça, Oiã, Amoreira da Gândara, Vilarinho do Bairro, São Lourenço do Bairro, 

Sousa, Arganil, Covões e Ílhavo
Datas de produção: 1875-00-00 / 1885-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (306 x 215 x 12 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o pagamento dos anuais das freguesias da Palhaça, Oiã, Amoreira da Gândara, Vilarinho 

do Bairro, São Lourenço do Bairro, Soza, Arganil, Covões e Ílhavo. São registados os nomes, a freguesia e lugar 
de residência, a data de entrada na Ordem, a indicação do pagamento do anual e dos anuais em dívida e data 
da morte.
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Cota atual: Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, liv. 2
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0003
Título: Anuais das freguesias de São João de Loure, Frossos, Albergaria-a-Velha, Vale Maior, Travassô, Alquerubim 

e Macinhata do Vouga
Datas de produção: 1875-00-00 / 1888-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (307 x 220 x 13 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o pagamento dos anuais das freguesias de São João de Louro, Frossos, Albergaria-a-

-Velha, Vale Maior, Travassô, Alquerubim e Macinhata do Vouga. São registados os nomes, a freguesia e lugar 
de residência, a data de entrada na Ordem, a indicação do pagamento do anual e dos anuais em dívida e data 
da morte.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, liv. 3
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0004
Título: Anuais das freguesias de Castelões, Corticeiro de Cima, Fermentelos, Febres e Macieira
Datas de produção: 1875-00-00 / 1887-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (305 x 217 x 13 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o pagamento dos anuais das freguesias de Castelões, Corticeiro de Cima, Fermentelos, 

Febres e Macieira. São registados os nomes, a freguesia e lugar de residência, a data de entrada na Ordem, a 
indicação do pagamento do anual e dos anuais em dívida e data da morte.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, liv. 4
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0005
Título: Anuais das freguesias de Esgueira, Sarrazola, Oliveirinha, Requeixo e Eixo
Datas de produção: 1875-00-00 / 1888-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (305 x 217 x 13 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o pagamento dos anuais das freguesias de Esgueira, Sarrazola, Oliveirinha, Requeixo e 

Eixo. São registados os nomes, a freguesia e lugar de residência, a data de entrada na Ordem, a indicação do 
pagamento do anual e dos anuais em dívida e data da morte.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, liv. 5
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0006
Título: Anuais das freguesias de São João Loure, Frossos, Albergaria-a-Velha, Vale-Maior, Travassô, Alquerubim e 

Macinhata do Vouga
Datas de produção: 1875-00-00 / 1888-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (303 x 220 x 12 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o pagamento dos anuais das freguesias de São João Louro, Frossos, Albergaria-a-Velha, 

Vale-Maior, Travassô, Alquerubim e Macinhata do Vouga. São registados os nomes, a freguesia e lugar de re-
sidência, a data de entrada na Ordem, a indicação do pagamento do anual e dos anuais em dívida e data da 
morte.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, liv. 6
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0007
Título: Anuais da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1875-00-00 / 1895-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (305 x 230 x 30 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o pagamento dos anuais da freguesia da Glória. São registados os nomes, a freguesia e 

lugar de residência, a data de entrada na Ordem, a indicação do pagamento do anual e dos anuais em dívida e 
data da morte.
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Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, liv. 7
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0008
Título: Anuais da freguesia de Aradas
Datas de produção: 1875-00-00 / 1896-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (305 x 230 x 30 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o pagamento dos anuais da freguesia de Aradas. São registados os nomes, a freguesia 

e lugar de residência, a data de entrada na Ordem, a indicação do pagamento do anual e dos anuais em dívida 
e data da morte.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, liv. 8
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação; vestígios de galerias resultantes da ação 

de um xilófago.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0009
Título: Anuais da cidade de Aveiro
Datas de produção: 1902-11-20 / 1902-12-29
Dimensão e suporte: 1 mç. (330 x 230 x 10 mm)
Âmbito e conteúdo: Relação para a cobrança dos anuais dos irmãos da Venerável Ordem Terceira de São Francisco 

da cidade de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, mç. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0010
Título: Anuais da cidade de Aveiro
Datas de produção: 1906-11-20 / 1906-11-20
Dimensão e suporte: 1 mç. (330 x 230 x 12 mm)
Âmbito e conteúdo: Relação para a cobrança dos anuais dos irmãos da Venerável Ordem Terceira de São Francisco 

da cidade de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, mç. 2
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0011
Título: Anuais da cidade de Aveiro
Datas de produção: 1920-11-25 / 1920-11-25
Dimensão e suporte: 1 mç. (335 x 230 x 13 mm)
Âmbito e conteúdo: Relação para a cobrança dos anuais dos irmãos da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco 

da cidade de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, mç. 3
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0012
Título: Anuais da cidade de Aveiro
Datas de produção: 1924-11-30 / 1924-11-30
Dimensão e suporte: 1 mç. (330 x 230 x 13 mm)
Âmbito e conteúdo: Relação para a cobrança dos anuais dos irmãos da Venerável Ordem Terceira de São Francisco 

da cidade de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, mç. 4
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0013
Título: Anuais da cidade de Aveiro
Datas de produção: 1927-11-29 / 1927-11-29
Dimensão e suporte: 1 mç. (335 x 230 x 12 mm)
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Âmbito e conteúdo: Relação para a cobrança dos anuais dos irmãos da Venerável Ordem Terceira de São Francisco 
da cidade de Aveiro.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, mç. 5
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/0014
Título: Anuais da cidade de Aveiro
Datas de produção: 1931-11-30 / 1931-11-30
Dimensão e suporte: 1 mç. (333 x 230 x 10 mm)
Âmbito e conteúdo: Relação para a cobrança dos anuais dos irmãos da Venerável Ordem Terceira de São Francisco 

da cidade de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, mç. 6
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/007/000001
Título: Anuais
Datas de produção: 1932-02-10 / 1932-02-10
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Anuais avulsos.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, anuais, doc. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Registo manuscrito a lápis.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1747-01-04 / 1936-00-00
Dimensão e suporte: 7 liv., 3 mç., 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das contas de receita e despesa da Ordem Terceira anuais ou relativas a anos 

económicos, tarefa a cargo do síndico. As receitas provêm dos anuais pagos pelos irmãos, das entradas e pro-
fissões, de esmolas (em género ou dinheiro). As despesas eram feitas com as procissões (missas, música, etc.), 
funcionários, compra de tecidos e paramentos, cera, encadernação de livros, imagens e esmolas aos irmãos 
pobres, doentes e presos, por exemplo. Em nota inicial do liv. 3 das Contas de receita e despesa lê-se que a 
Ordem Terceira possui apenas em bens de raiz dois foros impostos numa morada de casas citas Às Cinco Ruas 
que foram ultimamente do falecido Dr. Queirós e outro numa morada de casas na rua do Caneiro pertencentes 
aos herdeiros de Zeferino José.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0001
Título: Registo diário anual das contas de receita e despesa da Ordem
Datas de produção: 1747-01-04 / 1831-01-06
Dimensão e suporte: 1 liv. (307 x 230 x 60 mm)
Âmbito e conteúdo: Registo diário anual das contas de receita e despesa da Ordem Terceira de São Francisco de 

Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Encadernação muito fragilizada, nervos destacados da encadernação, 

suporte couro a destacar das capas de papelão, folhas dobradas.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0002
Título: Registo diário anual das contas de receita e despesa da Ordem
Datas de produção: 1837-01-06 / 1916-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 x 240 x 50 mm)
Âmbito e conteúdo: Registo diário anual das contas de receita e despesa da Ordem Terceira de São Francisco de 

Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, liv. 2
Características físicas e requisitos técnicos: Cobertura dos planos de encadernação em papel marmoreado muito 

gasto, corte das folhas a vermelho, manchas de tinta nas folhas mas sem prejuízo da leitura do texto
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0003
Título: Registo diário anual das contas de receita e despesa da Ordem
Datas de produção: 1864-01-07 / 1882-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (330 x 230 x 25 mm)
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, liv. 3
Características físicas e requisitos técnicos: Ausência de cobertura nos planos da encadernação, ausência de mate-

rial no topo superior da lombada revestida a couro.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0004
Título: Registo diário anual das contas de receita e despesa da Ordem
Datas de produção: 1883-01-28 / 1901-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 x 230 x 23 mm)
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, liv. 4
Características físicas e requisitos técnicos: Ausência de suporte na lombada.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0005
Título: Registo diário anual das contas de receita e despesa da Ordem
Datas de produção: 1901-01-06 / 1921-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 x 223 x 20 mm)
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, liv. 5
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0006
Título: Registo diário anual das contas de receita e despesa da Ordem
Datas de produção: 1901-01-06 / 1936-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (325 x 226 x 15 mm)
Âmbito e conteúdo: Registo diário anual das contas de receita e despesa da Ordem. Inclui cópia dos acórdãos nº 502 

(de 27 de Outubro de 1922), nº 582 (de 29 de Maio de 1923), nº 621 (de 3 de Novembro de 1923), nº 684 (de 23 
de Janeiro de 1925) e nº 1040 (de 1 de Junho de 1928) relativos à aprovação das contas.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, liv. 6
Características físicas e requisitos técnicos: Vestígios da ação de bicho da prata no corpo do livro na zona da lom-

bada e no topo superior do plano superior e na zona inferior do plano inferior provocando ausência de material 
mas sem prejuízo da leitura do texto.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0007
Título: Registo diário anual das contas de receita e despesa da Ordem
Datas de produção: 1917-00-00 / 1932-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (300 x 203 x 5 mm)
Âmbito e conteúdo: Registo das contas de receita e despesa da Ordem para os respetivos anos económicos.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, liv. 7
Características físicas e requisitos técnicos: Manchas de humidade e manuseamento; ausência de suporte no plano 

inferior da encadernação
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0008
Título: Caderno do síndico da receita e despesa da Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
Datas de produção: 1899-01-06 / 1910-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (330 x 230 x 15 mm)
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, mç. 1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0009
Título: Caderno do síndico da receita e despesa da Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
Datas de produção: 1899-01-06 / 1914-12-29
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 x 210 x 7 mm)
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Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, mç. 2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0010
Título: Caderno do síndico da receita e despesa da Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
Datas de produção: 1917-01-06 / 1921-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (325 x 215 x 4 mm)
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, mç. 3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0011
Título: Receita e despesa da Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
Datas de produção: 1855-05-13 / 1932-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.; 5 doc. ms.
Âmbito e conteúdo: Contém 5 documentos de receita despesa: 1855-05-31 a 1855-05-13, Conta geral da função 

que esta Ordem fez à Irmandade da Conceição de Nossa Senhora em 13 de maio de 1855, 16 fol. ; 1866-06-08 a 
1895-12-26, Despesas com procissões, música, limpeza da igreja, compra de seda para hábitos dos santos, azei-
te, compra de cabeleiras, com obras de acrescento da porta da igreja, com o prateamento, 18 fol. ; 1871-00-00,

 Diversas despesas durante o ano de 1871, 1 fol. ; 1924-04-03, Aquisição de fazenda e reparos para os hábitos 
novos, 1 fol. ; 1931-00-00, Conta da receita e despesa para o ano económico de 1931-1932, 2 fol.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, mç. 4
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0012
Título: Conta corrente de receita e despesa da Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
Datas de produção: 1922-01-06 / 1931-03-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (325 mm x 225 mm x 10 mm)
Âmbito e conteúdo: Contas correntes. Termo de abertura: “Há-de servir este livro para as contas correntes da Ve-

nerável Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Aveiro e contém 48 folhas que vão rubricadas com o nome 
Vieira que uso. Aveiro, 2 de Janeiro de 1922, Pe. Manuel Rodrigues Vieira.”

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, liv. 8
Características físicas e requisitos técnicos: Muito mau estado; livro incompleto a partir do fólio 49; ausência do 

plano inferior e da lombada; mancha de humidade ocupando mais de metade da superfície das folhas mas sem 
prejuízo da leitura do texto

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0013
Título: Conta corrente de receita e despesa da Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
Datas de produção: 1932-01-03 / 1945-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 mm x 230 mm x 12 mm)
Âmbito e conteúdo: Contas correntes. Termo de abertura: “Há-de servir este livro para as contas correntes da Ve-

nerável Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Aveiro e contém 47 folhas que vão rubricadas com o nome 
Vieira que uso. Aveiro, 5 de Janeiro de 1933, Pe. Manuel Rodrigues Vieira.”

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, liv. 9
Características físicas e requisitos técnicos: Encadernação fragilizada na zona da lombada devido a mancha de 

humidade que provoca perda do suporte no miolo do livro; vestígio de restauro anterior na zona da lombada; 
miolo do livro a destacar da lombada.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0014
Título: Conta corrente de receita e despesa da Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
Datas de produção: 1946-01-00 / 1958-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 mm x 230 mm x 22 mm)
Âmbito e conteúdo: Contas correntes.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, liv. 10
Características físicas e requisitos técnicos: Encadernação desmanchada; folhas soltas; vestígio de restauro na zona 

da lombada; miolo do livro fragilizado devido a mancha de humidade.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/008/0015
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Título: Conta de receita e despesa da Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro
Datas de produção: 1953-11-23 / 1958-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (222 mm x 175 mm x 10 mm)
Âmbito e conteúdo: Contas de razão, receita de legados de benfeitores e selos de correio
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, receita e despesa, liv. 11
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/009
Título: Inventários
Título paralelo: Inventário de bens móveis e imóveis
Datas de produção: 1918-07-08 / 1958-11-03
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Inclui o inventário das alfaias litúrgicas (cálices de prata, castiçais de prata, etc.) dos para-

mentos (damascos, toalhas de linho, etc.), dos hábitos, do mobiliário (cadeiras, mesas), dos livros (missal), das 
imagens de santos (Nossa Senhora da Conceição, Senhor dos Passos, S. Francisco, Santo Lúcio, Santa Bona, Santa 
Rosa, Santa Margarida, Santa Isabel, Santa Clara, S. Luís, Santo Ivo, S. Roque, S. Domingos, S. Julião, Menino 
Jesus, Santa Ana, S. Joaquim, S. Jacinto, S. Benedito, Nossa Senhora das Dores, Cristo crucificado abraçando S. 
Francisco, Cinco Mártires de Marrocos, Santo António) com suas vestes e dos quadros dos benfeitores pertencen-
tes à Venerável Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro. Regista, igualmente, o foro de uma casa sita na praça 
14 de Julho e rua Mendes Leite (1918) e de outra casa sita na antiga rua do Caneiro (1918).

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.
Existência e localização de originais: No livro 1 das Determinações da Mesa encontram-se os inventários: de 8 de 

maio de 1726 (fol. 549-552); de 1736 (fol. 555-563); de 1748-50 (fol. 564-565); de 1762 (fol. 569-579); de 1763 
(fol. 580); de 1766 (fol. 581-582); [década de 1770] (fol. 583-584); de 1778 (fol. 587-589); de janeiro de 1785 
(fol. 590-598); de 1795-96 (fol. 513-546v.); e de 1797 (fol. 547).

Unidades de descrição relacionadas: Na igreja da Ordem Terceira encontra-se um pequeno museu com as imagens 
de roca e dos quadros a óleo inventariados na documentação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/009/0001
Título: Inventário de todas as imagens, paramentos, alfaias e demais utensílios que possui a Venerável Ordem 

Terceira de São Francisco de Aveiro
Datas de produção: 1864-11-26 / 1931-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 x 220 x 12 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o inventário das imagens de santos com suas vestes (Nossa Senhora da Conceição, Se-

nhor dos Passos, Santo Lúcio, Santa Rosa, Santa Margarida, Santa Clara, Santa Isabel, São Luís, Santo Ivo, duas 
de São Francisco, São Domingos, de Cristo crucificado abraçando São Francisco, Nossa Senhora das Chagas com 
São Francisco a recebê-las) alfaias litúrgicas (cálices de prata, castiçais de prata, crucifixos, etc.) dos paramentos 
(damascos, toalhas de linho, dalmáticas, estolas, casulas, capas de asperges, etc.), dos hábitos, do mobiliário 
(cadeiras, mesas), dos livros (missal), e dos quadros dos benfeitores pertencentes à Venerável Ordem Terceira 
de São Francisco de Aveiro.

Inclui também o inventário de bens imóveis existentes no ano de 1888.
O inventário foi sendo atualizado em 1888, 1890, 1891, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1902, 1905, 1906, 1907, 

1908, 1909, 1910, 1911, 1917, 1918, 1919, 1920, 1922, 1925, 1926, 1929 e 1931.
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, inventários, liv. 1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/009/0002
Título: Inventário de todos os bens, alfaias, paramentos, imagens e utensílios pertencentes à Venerável Ordem 

Terceira de São Francisco de Assis de Aveiro
Datas de produção: 1918-07-08 / 1958-11-03
Dimensão e suporte: 1 liv. (330 x 225 x 15 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o inventário das alfaias litúrgicas (cálices de prata, castiçais de prata, etc.) dos para-

mentos (damascos, toalhas de linho, etc.), dos hábitos, do mobiliário (cadeiras, mesas), dos livros (missal), das 
imagens de santos (Nossa Senhora da Conceição, Senhor dos Passos, São Francisco, Santo Lúcio, Santa Bona, 
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Santa Rosa, Santa Margarida, Santa Isabel, Santa Clara, São Luís, Santo Ivo, São Roque, São Domingos, São Julião, 
Menino Jesus, Santa Ana, São Joaquim, São Jacinto, São Benedito, Nossa Senhora das Dores, Cristo crucificado 
abraçando S. Francisco, Cinco Mártires de Marrocos, Santo António) com suas vestes e dos quadros dos benfei-
tores pertencentes à Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro. Regista, igualmente, o foro de uma 
casa sita na praça 14 de Julho e rua Mendes Leite (1918) e de outra casa sita na antiga rua do Caneiro (1918).

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Inventários, liv. 2
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/010
Título: Livro dos ministros e das ministras
Título paralelo: Relação dos ministros e das ministras que têm servido na Venerável Ordem Terceira de São Fran-

cisco desta cidade de Aveiro
Datas de produção: 1868-00-00 / 1933-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Inclui a lista dos ministros e das ministras da Ordem Terceira de Aveiro entre 1868 e 1933. 

Foram ministros: João José Moraes da Silva Valente (s.d.), José Joaquim de Carvalho e Góis, vigário-geral (s.d.), 
João Bernardo Ribeiro de Carvalho e Brito (s.d.), João José da Costa Azevedo (s.d.), Ricardo de Pinho das Neves 
(s.d.), José Marinho Ribeiro (s.d.), José dos Santos Gamela (s.d.; 1889), António José Lopes (1881-1883; morreu 
em 11 de março de 1883), António dos Reis (1884), Viriato de Sousa Marques, padre comissário (s.d., 1896 du-
rante 3 meses), José Moreira dos Santos (s.d.), Primo António da Naia (1897-1898), Francisco Ferreira da Maia 
(1899-1907; 1911-1916), António da Cruz Bento (1908-1910), António Fernandes Duarte Silva, padre (1917-1930). 
Foram ministras: Henriqueta Rangel, dona, rua de S. Paulo (1881), Ana Angélica Pinheiro, dona (s.d.), Maria da 
Apresentação Melício, dona, rua Direita (s.d.), Maria Madalena da Cunha, dona, convento de Sá (s.d.), Verónica 
de S. José, dona, à Vera Cruz (s.d., serviu dois anos), Bernarda Cândida de Góis, dona, às Cinco Ruas (s.d.), Maria 
Josefa do Carmo, dona, rua de S. Paulo (s.d.), Rosa de Santa Maria, rua de Vila Nova (s.d.), Gertrudes Rosa, mu-
lher de Ricardo de Pinho das Neves, travessa do Esteio (s.d.), Ana de Jesus Carvalho, dona, rua de Santa Catarina, 
(s.d.), Violanta de Lemos Corte Real, dona, no lugar de Mataduços (s.d.), Maria Caetana, rua do Bento (s.d.), 
Maria Teresa, viúva, a S. Gonçalinho (s.d.), Maria Rosa de Góis, dona, rua de Jesus (s.d.), Maria Clementina Xavier 
de Magalhães, dona, rua de Vila Nova (s.d.), Joana Bernarda Pereira, rua da Arrochela (s.d.), Francisca de Jesus 
Duarte, de Vilar (s.d.), Maria Rosa, rua de Vila Nova (s.d.), Josefina de Jesus Pereira da Cunha, dona (morreu em 
julho de 1882), Maria das Neves Canha de S. Bernardo (morreu em janeiro de 1895), Luísa Pina, em Cimo da Vila 
(s.d.), Mariana Rosa de Jesus, Espírito Santo (s.d.), Delfina Rosa, rua de Santa Catarina (s.d.), Rita dos Santos, dona 
(s.d.), Maria Henriqueta Rangel Odinot, dona (s.d.), viscondessa de Santo António (s.d.), Margarida Joaquina de 
Sousa Lopes, dona (s.d.), Maria Guilhermina Rangel, dona (s.d.), Amélia Rebocho Freire de Andrade, dona (s.d.), 
Henriqueta Emília da Luz, dona (s.d.), Maria Joaquina de Leão Reis, dona (faleceu em 1896), Ana da Conceição 
Pinto de Sousa, dona, Largo Municipal (s.d.), Maria Clementina Rangel de Quadros, dona, rua Direita (s.d.), Rosa 
Clara Dias Gamelas, rua da Praça do Peixe (1881; 1885), Maria da Apresentação Gonçalves (1880), Lucinda Rosa 
de Jesus Silva (1883), Adelaide Emília de Sá Brandão, dona (s.d.), Maria Pereira Borges, dona (1884), Maria José 
Limas (1886), Maria da Luz Pereira (1887), Maria Clementina Monteiro Rebocho Rangel, dona (1888), Maria 
Rita, criada do senhor cónego Peixoto (1889), Arcanja de Sousa, viúva de Manuel Gamelas (1890), Maria da 
Luz dos Reis, mulher de António dos Reis Santo Tirso (1891), Felícia de Jesus Gamelas (1892), Júlia Gonçalves 
Ferreira (1893; 1900), Teresa Augusta Tavares Pinheiro, dona (1895), Olímpia Biaia (1896), Maria Nunes Vidal 
(1897-1898), Teresa Emília dos Santos Gamelas (1899), Guilhermina da Apresentação (1901), Juliana Gonçalves 
Gamelas (1902), Joana da Graça (1903-1904), Maria Emília Moreira (1905), Mariana Lameira (1906), Rosa de 
Jesus Caetana (1907), Joana Pacheca (1908), Joana Alexandrina Pereira (1909), Maria do Rosário Máximo Guima-
rães (1910), Helena do Padre de Sousa Rei (1911), Maria Rosa Crisóstomo (1912), Maria Rainha dos Santos Maia 
(1915), Rosa da Glória Gamelas (1916), Laura Gamelas e Paula (1917), Maria do Rosário Carneiro e Silva (1918), 
Josefa Emília Moreira (1919-1920), Laura Emília Augusta (1921), Maria da Anunciação Silva e Cristo (1922), Maria 
dos Prazeres Rodrigues (1923), Cármen do Amaral (1924), Guilhermina do Carmo Gamelas (1925), Maria da 
Apresentação Gamelas e Paula (1926; 1930), Maria Emília da Jacinta (1927), Amélia Génio de Matos (1928), Rosa 
Marques Rodrigues (1929; 1931), Maria dos Prazeres Gamelas (1932), Maria Deolinda dos Reis Santo Tirso (1933)

Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.
Unidades de descrição relacionadas: Na série Eleições localiza-se a informação sobre a eleição destes ministros e 

ministras. Na série Entradas e Profissões de Irmãos colhem-se informações sobre a data de admissão dos irmãos 
terceiros seculares que vieram a ser ministros.
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/010/0001
Título: Relação dos ministros e das ministras que têm servido na Venerável Ordem Terceira de São Francisco desta 

cidade de Aveiro
Datas de produção: 1868-00-00 / 1933-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (302 x 210 x 4 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui a lista dos ministros e das ministras da Ordem Terceira de Aveiro entre 1868 e 1933.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, livros dos ministros e ministras, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011
Título: Entradas e Profissões
Datas de produção: 1715-00-00 / 2006-00-00
Dimensão e suporte: 19 liv.
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo os nomes e datas de entrada dos irmãos franciscanos seculares na Ordem Ter-

ceira e a data da sua profissão na Ordem. Regista também a sua filiação, nome do cônjuge, idade, naturalidade 
(localidade e freguesia), residência (rua ou lugar e freguesia) e observações.

Instrumentos de descrição: Alguns livros têm índice alfabético dos irmãos professos outros índice alfabético das 
freguesias onde existem irmãos franciscanos seculares.

Unidades de descrição relacionadas: Venerável Ordem Terceira da Penitência de S. Francisco de Coimbra (F) Conse-
lho (SC) Entradas e Profissões (SR) e Patentes (SR).

Notas: Existe um livro que está em branco.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0001
Título: Entradas e Profissões – Freguesias de Fora
Datas de produção: 1715-00-00 / 1738-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 x 230 x 25 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares das freguesias de 

fora da cidade de Aveiro
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, entradas e profissões, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Folhas destacadas da encadernação; manchas de humidade no canto 

inferior.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0002
Título: Entradas e Profissões – Freguesia de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1715-00-00 / 1760-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 220 x 32 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares da freguesia de São 

Miguel da cidade de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, liv. 2
Características físicas e requisitos técnicos: Vestígios de galerias fruto da ação de xilófago.
Instrumentos de descrição: Índice alfabético dos irmãos (fol. 144-150)

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0003
Título: Entradas e Profissões – Freguesia do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1727-00-00 / 1756-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 x 223 x 25 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares da freguesia do 

Espírito Santo da cidade de Aveiro
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, entradas e Profissões, liv. 3
Características físicas e requisitos técnicos: Encadernação fragilizada; folhas destacadas da lombada.
Instrumentos de descrição: Índice alfabético dos irmãos (fol. 146)

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0004
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Título: Entradas e Profissões – Freguesia de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1727-00-00 / 1820-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (304 x 220 x 55 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares da freguesia de São 

Miguel da cidade de Aveiro. A informação está manuscrita em formulário impresso.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, entradas e profissões, liv. 4
Características físicas e requisitos técnicos: Ausência de material na lombada; encadernação de couro destacada 

dos planos da encadernação, manchas de humidade.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0005
Título: Entradas e Profissões – Freguesia de São Miguel de Aveiro
Datas de produção: 1733-00-00 / 1792-00-00
Dimensão e suporte: 1 Liv. (320 x 225 x 50 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares da freguesia de São 

Miguel da cidade de Aveiro. A informação está manuscrita em duas colunas.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, entradas e profissões, liv. 5
Características físicas e requisitos técnicos: Encadernação muito fragilizada, folhas destacadas; folha de rosto já 

alvo e intervenção de preservação.
Instrumentos de descrição: Índice alfabético da freguesia

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0006
Título: Entradas e Profissões – Freguesias de Fora
Datas de produção: 1734-00-00 / 1744-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (308 x 227 x 27 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares das freguesias de 

fora da cidade de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, liv. 6
Características físicas e requisitos técnicos: Folhas destacadas da encadernação; encadernação fragilizada.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0007
Título: Entradas e Profissões – Freguesias de Fora
Datas de produção: 1734-00-00 / 1752-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (320 x 220 x 38 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares das freguesias de 

fora da cidade de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, liv. 7
Características físicas e requisitos técnicos: Manchas de humidade e fungos violáceos.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0008
Título: Entradas e Profissões – Freguesia de Ílhavo
Datas de produção: 1739-00-00 / 1788-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (307 x 223 x 80 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares da freguesia de 

Ílhavo. A informação está manuscrita em formulário impresso.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, liv. 8
Características físicas e requisitos técnicos: Corte das folhas com muita humidade, a desfazer; ausência de material 

no topo superior da lombada.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0009
Título: Entradas e Profissões – Freguesias de Fora
Datas de produção: 1747-00-00 / 1788-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 x 223 x 85 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares das freguesias de 

fora da cidade de Aveiro. A informação está manuscrita em formulário impresso.
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Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, entradas e profissões, liv. 9
Características físicas e requisitos técnicos: Folhas de guarda destacadas da encadernação.
Instrumentos de descrição: Índice alfabético das freguesias.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0010
Título: Entradas e Profissões – Freguesia da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1754-00-00 / 1820-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (307 x 230 x 45 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares da freguesia da 

Apresentação da cidade de Aveiro. Inclui também registos de irmãos agregados. A informação está manuscrita 
em formulário impresso.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, entradas e profissões, liv. 10
Características físicas e requisitos técnicos: Encadernação de couro destacada das pastas; fungos violáceos nas 

folhas.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0011
Título: Entradas e Profissões – Freguesia do Espírito Santo de Aveiro
Datas de produção: 1756-00-00 / 1820-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (302 x 220 x 45 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares da freguesia do 

Espírito Santo da cidade de Aveiro. A informação está manuscrita em formulário impresso.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, liv. 11
Características físicas e requisitos técnicos: Mais de metade do livro está em branco e não contem registos; fungos 

violáceos, manchas de humidade, foi retirado o título da lombada provocando ausência de material.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0012
Título: Entradas e Profissões – Freguesia de Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1756-00-00 / 1820-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 x 220 x 47 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares da freguesia de 

Vera Cruz da cidade de Aveiro. A informação está manuscrita em formulário impresso.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, liv. 12
Características físicas e requisitos técnicos: Manchas de humidade provocando lacunas no corte das folhas do 

miolo do livro.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0013
Título: Entradas e Profissões – Freguesia de Ílhavo
Datas de produção: 1761-00-00 / 1789-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 x 220 x 32 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares da freguesia de 

Ílhavo. A informação está manuscrita em formulário impresso.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, liv. 13
Características físicas e requisitos técnicos: Encadernação de couro destacada do plano da encadernação; folhas 

destacadas e encadernação fragilizada; muita humidade no corte das folhas, a desfazer o papel; ausência de 
material na lombada.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0014
Título: Entradas e Profissões – Aveiro
Datas de produção: 1856-00-00 / 1872-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (305 x 220 x 15 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, liv. 14
Características físicas e requisitos técnicos: Ausência de encadernação.
Instrumentos de descrição: Índice alfabético das freguesias (incompleto, só a partir fol. 94v.).
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0015
Título: Entradas e Profissões – Aveiro
Datas de produção: 1884-00-00 / 1932-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (305 x 240 x 12 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, liv. 15
Características físicas e requisitos técnicos: Ausência de encadernação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0016
Título: Entradas e Profissões – Aveiro
Datas de produção: 1884-00-00 / 1932-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (327 x 220 x 16 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, liv. 16
Características físicas e requisitos técnicos: Humidade e fungos esverdeados na zona da costura da encadernação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0017
Título: Entradas e Profissões – Aveiro
Datas de produção: 1897-00-00 / 1994-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (322 x 233 x 40 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, liv. 17
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0018
Título: Entradas e Profissões – Aveiro
Datas de produção: 1993-00-00 / 2006-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (327 x 208 x 13 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo das entradas e profissões dos irmãos franciscanos seculares de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, liv. 18
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0019
Título: Entradas e Profissões
Datas de produção: 1881-01-31 / 1884-02-23
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, mç.1
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0019/000001
Título: Irmãos professos
Datas de produção: 1881-01-31 / 1881-01-31
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, doc.1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0019/000002
Título: Irmãos professos e admitidos
Datas de produção: 1881-01-31 / 1882-01-23
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, doc.2

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0019/000003
Título: Irmãos admitidos
Datas de produção: 1882-01-23 / 1882-01-23
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, doc.3
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0019/000004
Título: Irmãos professos
Datas de produção: 1883-04-09 / 1883-04-09
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, doc.4

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0019/000005
Título: Irmãos professos e admitidos
Datas de produção: 1883-04-09 / 1884-04-28
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, doc.5

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/011/0019/000006
Título: Irmãos professos
Datas de produção: 1884-02-23 / 1884-02-23
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Entradas e Profissões, doc.6

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/012
Título: Registos de óbito
Datas de produção: 1881-01-03 / 1933-09-26
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo do nome, naturalidade, número de irmão, freguesia onde faleceram, data do 

óbito, empregos que desempenharam na Ordem e observações relativos aos irmãos terceiros seculares faleci-
dos.

Sistema de organização: Ordenação cronológica.
Unidades de descrição relacionadas: As séries Entradas e Profissões de Irmãos e Anuais. As séries Óbitos do Registo 

Paroquial e do Registo Civil do Distrito de Aveiro.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/012/0001
Título: Assentos de óbito dos irmãos terceiros seculares
Datas de produção: 1881-01-03 / 1933-09-26
Dimensão e suporte: 1 liv. (327 x 220 x 17 mm)
Âmbito e conteúdo: Inclui o registo do nome, naturalidade, número de irmão, freguesia onde faleceram, data do 

óbito, empregos que desempenharam na Ordem e observações relativos aos irmãos terceiros seculares faleci-
dos.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Registos de óbitos, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. Mancha de humidade no topo inferior do 

corpo do livro mas sem prejuízo da leitura do texto.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/012/000001
Título: Nota dos irmãos falecidos
Datas de produção: 1800-00-00 / 1900-00-00
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Registo de óbitos, nº 1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/013
Título: Patentes
Datas de produção: 1863-02-15 / 1877-02-08
Dimensão e suporte: 3 doc.
Âmbito e conteúdo: Inclui cartas patentes dos irmãos franciscanos seculares, das ordens terceiras de Aveiro, Coim-

bra e Leiria.
Existência e localização de originais: Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Coimbra (F). Atas e Eleições 

(SR). liv. A16 (UI) inclui Patente de Aveiro.
Venerável Ordem Terceira de S. Francisco de Coimbra (F). Processos de inquirição e pedidos de admissão na Ordem 

Terceira de Coimbra (SR). Rosa Maria de Lemos, 1764, apresenta carta patente de irmã da Ordem Terceira de 
Aveiro (PT-OTFCBR/A/04-M2561)



Diocese de Aveiro308

Venerável Ordem Terceira de S. Francisco de Coimbra (F). Processos de inquirição e pedidos de admissão na Ordem 
Terceira de Coimbra (SR). Teresa Rosa de Jesus, 1729, diz apresentar carta patente de irmã da Ordem Terceira de 
Aveiro mas não se encontra no processo (PT-OTFCBR/A/04-M2900).

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/013/000001
Título: Patente do irmão reverendo Francisco de Sousa Janeiro
Datas de produção: 1863-02-15 / 1863-02-15
Nome produtor: Ordem Terceira de São Francisco de Coimbra
Dimensão e suporte: 1 fol. (440 x 320 mm)
Âmbito e conteúdo: Patente do irmão reverendo Francisco de Sousa Janeiro, assinada pelo padre Berardo Pinto 

Contente Caldeira, pelo ministro Doutor Joaquim Cardoso de Araújo e pelo secretário António José de Oliveira, 
que recebeu o hábito a 9 de Fevereiro de 1853 e foi admitido a 22 de Fevereiro de 1860 na Venerável Ordem 
Terceira de S. Francisco de Coimbra.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Patentes, nº 1
Características físicas e requisitos técnicos: Manchas de humidade, foxing; gravura de Nossa Senhora da Conceição 

com São Francisco de Assis à sua direita e as armas à esquerda; formulário impresso e informação manuscrita
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/013/000002
Título: Patente do José Domingues Correia
Datas de produção: 1865-02-22 / 1865-02-22
Dimensão e suporte: 1 fol. (410 x 280 mm)
Âmbito e conteúdo: Patente do José Domingues Correia, da freguesia da Vera Cruz, assinada pelo comissário visi-

tador João José Marques da Silva Valente, pelo ministro José Joaquim de Carvalho e Góis e pelo secretário José 
da Costa Azevedo, que recebeu o hábito a 9 de Maio de 1851 e foi admitido a fazer a profissão a 18 de Março de 
1855 na Ordem Terceira de Aveiro.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Patentes, nº 2
Características físicas e requisitos técnicos: Fungos violáceos; formulário impresso com cercadura floral e informa-

ção manuscrita.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/013/000003
Título: Carta patente de José Reinaldo Rangel de Quadros Oudinot
Datas de produção: 1877-02-08 / 1877-02-08
Nome produtor: Ordem Terceira de São Francisco de Leiria
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Carta patente de José Reinaldo Rangel de Quadros Oudinot passada pela V. Ordem Terceira de 

Leiria atestando que o citado é irmão da referida Ordem, tendo recebido o hábito a 2 de agosto de 1870, profes-
sou a 2 de agosto de 1871, após o ano de noviciado.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Patentes, nº 3
Notas: José Reinaldo Rangel de Quadros Oudinot escreveu “Aveiro. Apontamentos Históricos” que foi editado pela 

Câmara Municipal de Aveiro em 2009. Na sua obra traça a história da Venerável Ordem Terceira de São Francisco 
de Aveiro.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/014
Título: Certidões
Datas de produção: 1918-09-21 / 1937-12-14
Dimensão e suporte: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui originais e cópias de certidões.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/014/0001
Título: Certidões de missas
Datas de produção: 1894-03-21 / 1946-06-25
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, certidões, mç.1
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/014/0002
Título: Certidões
Datas de produção: 1825-00-00 / 1987-06-24
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Contém vários documentos soltos sobre certidões, correspondência, subscrições e assuntos da 

Ordem Terceira de Aveiro: certidão de compra de paramentos em leilão, 1927-04-27; carta sobre o legado do 
Capitão José de Almeida Cardoso em 1784, 1825; subscrição aberta no lugar de Mataduços, Amieira e Paço para 
concorrer às despesas a fazer na procissão das Cinzas de Aveiro, 1939-02-22; carta convocatória para eleição 
da Ordem, 1887-01-03; licença de conservação do santíssimo sacramento na igreja de São Francisco e Santo 
António de Aveiro, 1987-06-24.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, certidões, mç.2
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/014/000004
Título: Certidão
Datas de produção: 1932-12-18 / 1932-12-28
Dimensão e suporte: 1 fol. ; papel
Âmbito e conteúdo: Certidão da afixação do edital sobre o orçamento ordinário da Ordem Terceira exposto aos 

irmãos durante oito dias à porta da casa das sessões. No verso encontra-se o referido edital.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Certidões, nº

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/014/00005
Título: Certidão
Datas de produção: 1903-06-13 / 1903-06-13
Dimensão e suporte: 2 fol. ; papel
Âmbito e conteúdo: Certidão de autos de não cumprimento de legado pio por falecimento de Rosa Emília da Cunha 

no prazo legal. Anexo junto o recibo de pagamento de seis contos de réis importância de uma missa anual pelos 
anos de 1900, 1901, 1902, deixada por Rosa Emília da Cunha.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Certidões, nº
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/014/00006
Título: Certidão
Datas de produção: 1803-11-20 / 1803-11-20
Dimensão e suporte: 4 fol. ; papel
Âmbito e conteúdo: Certidão das contas da Ordem Terceira do ano de 1791 em que não foram carregados 19 contos 

e 42 rasas de sal da esmola que o irmão ministro Manuel de Sousa Ribeiro da Silveira vendeu com desconhe-
cimento da Mesa.

Cota atual: Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Certidões, nº 6
Existência e localização de originais: A certidão foi extraída do livro de Contas da Ordem Terceira “o qual contem 

trezentas e quarenta e cinco meias folhas de papel e se acha encadernado em capa de bezerro preto”, fol. 245-
246.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/014/000001
Título: Certidão
Datas de produção: 1918-09-21 / 1918-09-21
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Cópia de certidão passada pela Administração do Concelho de Aveiro aprovando as contas 

relativas ao ano económico de 1917-1918 com um saldo de 0,97 escudos.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Certidões, nº

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/014/000002
Título: Certidão
Datas de produção: 1937-12-14 / 1937-12-14
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Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Certidão da afixação do orçamento ordinário da Ordem Terceira exposto aos irmãos durante 

sete dias à porta da casa das sessões.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Certidões, nº

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/014/000003
Título: Certidão pedida pela Santa Casa da Misericórdia de Aveiro à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa sobre o 

lugar que a Misericórdia ocupa nos enterros dos irmãos que são simultaneamente irmãos da Venerável Ordem 
Terceira de São Francisco

Datas de produção: 1733-05-17 / 1733-05-17
Nome produtor: Santa Casa da Misericórdia de Aveiro
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Pedido de certidão feito pela Santa Casa da Misericórdia de Aveiro à Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa sobre o lugar que a Misericórdia ocupa nos enterros dos irmãos que são simultaneamente irmãos da 
Venerável Ordem Terceira de São Francisco, sobretudo querendo saber se a Misericórdia prefere ou não em lugar 
à Ordem Terceira e se tem havido sobre este particular alguma controvérsia e do que sobre ela se resolveu. Res-
posta da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa dizendo que são excluídas de acompanhar os enterros as ordens 
terceiras que querem tomar a primazia e pegar na tumba pois a Misericórdia prefere e preside a todas as mais 
que concorrem nos enterros, o mesmo acontecendo nos casos em que o irmão também é irmão terceiro, não 
havendo passagem da tumba para o esquife da Ordem Terceira, e sem que haja controvérsia alguma nestas 
prerrogativas.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Certidões, nº 3
Características físicas e requisitos técnicos: Vincos de dobragens.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/015
Título: Mapas de rendimentos
Datas de produção: 1937-11-21 / 1937-11-21
Dimensão e suporte: 2 docs.
Âmbito e conteúdo: Inclui os mapas das receitas da V. Ordem Terceira.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/015/000001
Título: Mapas de rendimentos
Datas de produção: 1937-11-21 / 1937-11-21
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Mapa do produto líquido, nos três anos anteriores, dos rendimentos inscritos no orçamento 

ordinário da V. Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Mapas de Rendimentos, nº 1

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/015/000002
Título: Mapas de rendimentos
Datas de produção: 1937-11-21 / 1937-11-21
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Mapa do produto líquido, nos três anos anteriores, dos rendimentos inscritos no orçamento 

ordinário da Ordem Terceira de São Francisco de Assis de Aveiro.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Mapas de Rendimentos, nº 2

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/016
Título: Orçamentos
Datas de produção: 1925-00-00 / 1925-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/016/000001
Título: Orçamentos
Datas de produção: 1925-00-00 / 1925-00-00
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Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Orçamento ordinário da receita e despesa da V. Ordem Terceira de Aveiro ereta na freguesia de 

Nossa Senhora da Glória de Aveiro, para o ano económico de 1924 a 1925.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Orçamentos, nº

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/017
Título: Breves apostólicos
Datas de produção: 1677-09-27 / 1792-09-14
Dimensão e suporte: 5 docs.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/017/000001
Título: Breve de indulgências do Papa Inocêncio XI
Datas de produção: 1677-09-02 / 1678-05-22
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Breve de indulgências do Papa Inocêncio XI. Nota no verso “Publique-se as indulgências na 

forma do indulto de Sua Santidade. Coimbra, 22 de Maio de 1679. Pina [rubrica]
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Breves apostólicos, nº 1
Características físicas e requisitos técnicos: Pergaminho velino

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/017/000005
Título: Breve e constituição por onde o Santíssimo Padre o Beato Benedito XIII da Santa Memória confirma, estenda 

e de novo concede à Venerável e Sagrada Ordem Terceira da Penitência que em terceiro lugar instituiu o nosso 
seráfico padre São Francisco para os seus seculares de um e outro sexo, todas as graças, indulgências, indultos e 
privilégios espirituais que aqui para consolação dos caríssimos irmãos desta santa congregação mandou copiar 
o nosso mui reverendo padre comissário.

Datas de produção: 1725-12-04 / 1725-12-04
Dimensão e suporte: 7 fol.
Âmbito e conteúdo: Cópia, e tradução em português, mandada fazer pelo padre comissário da Ordem Terceira, frei 

Vicente de Alfena, do Breve e constituição do Papa Bento XIII, que confirma, estende e de novo concede todas 
as graças, indulgências, indultos e privilégios espirituais à Venerável e Sagrada Ordem Terceira da Penitência, 
em 17º parágrafos, a saber: 1º parágrafo “O Amor da Sé Apostólica para com os servos terceiros principalmente 
do Bem-Aventura São Francisco; 2º parágrafo “Motivos da Constituição”; 3º parágrafo “Extinguem-se e apagam-
-se todas e quaisquer demandas e controvérsias”; 4º parágrafo “Aprovam-se e renovam-se todos os privilégios 
concedidos pelos Sumos Pontífices à Ordem Terceira de S. Francisco”; 5º parágrafo “Os três estados de terceiros 
compõem uma e mesma Ordem Terceira santa, meritória e verdadeira na confraria cuja Regra de novo se con-
firma”; 6º parágrafo “O ministro de toda a Ordem dos menores e os Superiores geral secundário confirma-se na 
autoridade sobre todos os terceiros de um e outro sexo”; 7º parágrafo “Os privilégios das congregações particu-
lares estende a toda a Ordem Terceira”; 8º parágrafo “Todos os Terceiros mas não regulares da (?) sujeitam-se à 
direção dos frades menores”; 9º parágrafo “A propagação dos terceiros por toda Ordem se comete ao Ministro 
geral de toda a Ordem dos Menores e ao mesmo Ministro se concede faculdade de determinar as coisas a que 
respeitam ao bem deles Terceiros”; 10º parágrafo “Só aos Superiores dos Menores compete receber a quaisquer 
a Ordem Terceira e assinar-lhes confessor e visitador que presida e examine as contas; 11º parágrafo [fora da 
ordem, no final dos parágrafos] “Os Terceiros podem assistir às procissões públicas e quaisquer ajuntamentos 
com seu próprio hábito e debaixo da cruz dos Menores, nem se intrometam em lugar aonde estiveram já 
outros”; 12º parágrafo “Confirmam-se as indulgências concedidas à Ordem Terceira”; parágrafo 13º “Cláusula 
pela observância desta constituição”; 14º, 15º e 16º parágrafo [em falta]; 17º parágrafo “Ninguém se atreva a 
violentar esta constituição”.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Breves apostólicos, nº 5
Características físicas e requisitos técnicos: Manchas de sujidade

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/017/000002
Título: Breve do Papa Bento XIV
Datas de produção: 1752-12-06 / 1752-12-06
Dimensão e suporte: 1 fol.
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Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Breves apostólicos, nº 2
Características físicas e requisitos técnicos: Pergaminho velino

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/017/000003
Título: Breve de indulgências do Papa Pio VI
Datas de produção: 1792-09-14 / 1792-09-14
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Breve de indulgências do Papa Pio VI
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Breves apostólicos, nº 3
Características físicas e requisitos técnicos: Pergaminho velino

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/017/000004
Título: Breve de altar privilegiado concedido pelo Papa Pio VI
Datas de produção: 1792-09-14 / 1792-09-14
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Breve de altar privilegiado concedido pelo Papa Pio VI.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Breves apostólicos, nº 4
Características físicas e requisitos técnicos: Pergaminho velino

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/018
Título: Licenças apostólicas
Datas de produção: 1678-06-26 / 1813-02-16
Dimensão e suporte: 3 docs.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/018/00001
Título: Licença do senhor Bispo Conde para se poder dizer missa na capela da Ordem Terceira de São Francisco de 

Aveiro
Datas de produção: 1678-06-26 / 1678-06-26
Dimensão e suporte: 4 fol.
Âmbito e conteúdo: Pedido feito por Manuel de Figueiredo Alfena, ministro da Ordem Terceira de Aveiro, e mais irmãos 

da Mesa para se poder dizer missa na capela e licença concedida por D. Frei Álvaro de São Boaventura, bispo de 
Coimbra.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Licenças apostólicas, nº 1
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/018/00002
Título: Despacho do senhor Bispo Conde por que concede 40 dias de indulgências a quem acompanhar a imagem 

do Santo Cristo
Datas de produção: 1716-07-06 / 1716-07-06
Dimensão e suporte: 2 fol.
Âmbito e conteúdo: Requerimento do padre comissário, ministro e mais irmãos da Ordem Terceira da Penitência de 

Aveiro para ser concedida indulgência a todos aqueles que em ato de comunidade visitam a capela da Ordem 
que tem uma imagem do Santo Cristo durante a Via-Sacra. Despacho do senhor bispo conde concedendo 40 
dias de indulgência a todos que em todas as sextas-feiras do ano visitarem a imagem do Santo Cristo na capela 
rogando pelo aumento da Santa Fé católica.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Licenças apostólicas, nº 2
Características físicas e requisitos técnicos: Vestígios de galerias de insetos mas sem prejuízo da leitura do texto.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/018/00005
Título: Licença do senhor Bispo Conde autorizando a visita em procissão ao cemitério
Datas de produção: 1916-10-31 / 1916-10-31
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Deferimento do Bispo ao pedido de licença para saída dos irmãos de visita ao cemitério em 

procissão, amanhã, pelas 15 horas, como tem sido costume.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Licenças apostólicas, nº 5
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/018/000003
Título: Sentença Apostólica do Breve que a Ordem Terceira alcançou que concede a faculdade de eleger para padre 

Comissário um presbítero secular
Datas de produção: 1813-02-16 / 1813-02-16
Dimensão e suporte: 8 fol.
Âmbito e conteúdo: Sentença Apostólica do Breve que a Ordem Terceira alcançou que concede a faculdade de 

eleger para padre Comissário um presbítero secular.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Licenças apostólicas, nº 3
Características físicas e requisitos técnicos: Selo de chapa de D. António, bispo de Aveiro

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/018/000004
Título: Licença do senhor Bispo Conde autorizando a realização da Procissão das Cinzas
Datas de produção: 1948-02-10 / 1948-02-10
Dimensão e suporte: 1 fol.
Cota atual: Ordem Terceira de S. Francisco de Aveiro, Licenças apostólicas, nº 4
Características físicas e requisitos técnicos: Fungos rosáceos

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/019
Título: Escrituras
Datas de produção: 1834-02-24 / 1851-00-00
Dimensão e suporte: 2 doc.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/019/000001
Título: Escritura da licença para se fazer a capela da Ordem Terceira
Datas de produção: 1676-07-23 / 1676-11-07
Dimensão e suporte: 6 fol.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Escrituras, nº 1
Características físicas e requisitos técnicos: Bom estado de conservação. Vincos de dobragem. Intervenção de 

restauro na última folha.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/019/000002
Título: Escritura do prazo das casas da rua do Loureiro
Datas de produção: 1680-09-20 / 1680-09-20
Dimensão e suporte: 6 fol.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Escrituras, nº 4
Características físicas e requisitos técnicos: Documento muito manchado de fungos, pequenos rasgões, manchas 

de humidade, mancha de água prejudicando a leitura do texto.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/019/000003
Título: Escritura de abatimento e redução de foro e quitação que fazem o reverendo José Bernardo Mascarenhas e 

suas irmãs ao bacharel Joaquim Timóteo de Sousa da Silveira todos desta cidade em 24 de Fevereiro de 1834
Datas de produção: 1834-02-24 / 1834-02-24
Dimensão e suporte: 5 fol.
Âmbito e conteúdo: Escritura de abatimento e redução de foro e quitação que fazem o reverendo José Bernardo 

Mascarenhas e suas irmãs, Josefa Teresa de Santa Rita Mascarenhas e Maria Perpétua de Jesus Mascarenhas, ao 
bacharel Joaquim Timóteo de Sousa da Silveira, que pagava o foro de 5.200 réis em metal anualmente de umas 
casas térreas na rua do Carneiro a seu defunto pai Francisco Luís Gomes Mascarenhas, para 2.000 réis anuais.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Escrituras, nº 3
Características físicas e requisitos técnicos: Vestígios da ação de um roedor no canto inferior direito das folas, sem 

prejuízo da leitura do texto, vincos de dobragem.
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/019/000004
Título: Escritura do foro que paga o nosso irmão Zeferino José ou seus herdeiros de 2.000 réis a Nossa Ordem Terceira 
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de São Francisco pela deixa que deixou o nosso padre comissário, padre José Bernardo Mascarenhas, em 1851
Datas de produção: 1851-00-00 / 1851-00-00
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Escritura do foro que paga o nosso irmão Zeferino José ou seus herdeiros de 2.000 réis a Nossa 

Ordem Terceira de São Francisco pela deixa que deixou o nosso padre comissário, padre José Bernardo Mascare-
nhas, em 1851. Imposto em uma morada de casas na rua do Carneiro da cidade de Aveiro.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Escrituras, nº 4
Características físicas e requisitos técnicos: 6 pingos de lacre, vincos de dobragem.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/020
Título: Editais
Datas de produção: 1918-05-12 / 1933-01-15
Dimensão e suporte: 5 docs.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/020/00001
Título: Edital
Datas de produção: 1918-05-12 / 1918-05-12
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Cópia do edital, assinada pelo padre comissário Manuel Marques Ferreira Júnior de disponibili-

zação do orçamento do ano económico de 1931-1932 a fim de ser examinado pelos interessados.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Editais, nº 1

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/020/00002
Título: Edital
Datas de produção: 1918-05-20 / 1918-05-20
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Cópia do edital com a convocatória da reunião para a eleição de nova Mesa para o triénio de 

1921 a 1924, para o dia 26 do corrente, às 9 horas. Certidão de disponibilização do orçamento ordinário do ano 
económico de 1918-1919 e inexistência de reclamações.

Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Editais, nº 2
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/020/000003
Título: Edital
Datas de produção: 1924-06-15 / 1924-06-15
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Cópia do edital com a convocatória da reunião para a eleição de nova Mesa para o triénio de 

1924 a 1927, para o dia 22 do corrente, às 9 horas.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Editais, nº 3
Características físicas e requisitos técnicos: Cantos da folha rasgado por ter estado afixada e depois ter sido retirada.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/020/000004
Título: Edital
Datas de produção: 1930-06-15 / 1930-06-15
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Cópia do edital com a convocatória da reunião para a eleição de nova Mesa para o triénio de 

1930 a 1933, para o dia 22 do corrente, às 9 horas.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Editais, nº 4

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/020/000005
Título: Edital
Datas de produção: 1933-01-15 / 1933-01-15
Dimensão e suporte: 1 fol.
Âmbito e conteúdo: Minuta de texto para ser escrito no verso do edital com a certidão de que esteve afixado e não 

houve reclamação.
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Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Editais, nº 5
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/021
Título: Pareceres
Datas de produção: 1747-03-24 / 1789-04-19
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/021/000001
Título: Parecer de Frei Manuel de São Dâmaso sobre o privilégio e validade de atribuição de hábitos aos Irmãos 

Terceiros pelos padres missionários de Bracanes
Datas de produção: 1747-03-24 / 1747-03-24
Dimensão e suporte: 6 fol. ; papel
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Pareceres, nº 1
Notas: Nota ao elemento de informação Idioma e escrita: texto escrito em português mas com citações em latim.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/021/000002
Título: Parecer do Doutor Manuel Monteiro de Vasconcelos sobre o privilégio e validade de atribuição de hábitos 

aos Irmãos Terceiros
Datas de produção: 1747-05-27 / 1747-05-27
Dimensão e suporte: 12 fol. ; papel
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Pareceres, nº 2
Notas: Nota ao elemento de informação Idioma e escrita: texto escrito em português mas com citações em latim.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/021/000003
Título: Parecer do Doutor Frei Francisco da Visitação Maçarel sobre a legitimidade, privilégio e validade de atribuição 

de hábitos aos Irmãos Terceiros pelos padres missionários de Bracanes
Datas de produção: 1747-05-27 / 1747-05-27
Dimensão e suporte: 2 fol. ; papel
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Pareceres, nº 3
Notas: Nota ao elemento de informação Idioma e escrita: texto escrito em português mas com citações em latim.

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/021/000004
Título: Parecer sobre a obrigação de um religioso da Província ser padre comissário da Ordem Terceira de São Fran-

cisco de Aveiro
Datas de produção: 1789-04-19 / 1789-04-19
Dimensão e suporte: 2 fol. ; papel
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, Pareceres, nº 4

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/022
Título: Documentos de receita e despesa
Datas de produção: 1874-05-08 / 1968-04-02
Dimensão e suporte: 8 mç.
Âmbito e conteúdo: Inclui documentos de despesa (faturas e recibos) de inúmeras casas comerciais, empresas, 

serviços municipalizados, bandas filarmónicas e particulares que prestaram serviços à Ordem Terceira de Aveiro 
em obras realizadas no edifício, mão-de-obra, procissões e festas litúrgicas, seguros, aquisição de material ou 
géneros alimentares, feitura de hábitos.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/022/0001
Título: Documentos de despesa
Datas de produção: 1874-05-08 / 1899-02-23
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, documentos de despesa, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/022/0002
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Título: Documentos de despesa
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, documentos de despesa, mç.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/022/0003
Título: Documentos de despesa
Datas de produção: 1939-11-21 / 1968-04-02
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, documentos de despesa, mç.3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/022/0004
Título: Documentos de despesa
Datas de produção: 1955-00-00 / 1955-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, documento de despesa, mç.4

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/022/0005
Título: Documentos de despesa
Datas de produção: 1956-00-00 / 1956-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, documento de despesa, mç.5

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/022/0006
Título: Documentos de despesa
Datas de produção: 1957-00-00 / 1957-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, documento de despesa, mç.6

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/022/0007
Título: Documentos de despesa
Datas de produção: 1958-00-00 / 1958-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, documento de despesa, mç.7

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/022/0008
Título: Documentos de despesa
Datas de produção: 1959-00-00 / 1959-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, documento de despesa, mç.8

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OTSFAVR/022/0009
Título: Documentos de receita
Datas de produção: 1907-07-14 / 1930-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Ordem Terceira de São Francisco de Aveiro, documentos de receita, mç.1

PT/ADAVR/DIO/OVSAVR

Obra das Vocações Sacerdotais de Aveiro

Série (SR): 1
Unidade de instalação (UI): 1

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OVSAVR
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Título: Obra das Vocações Sacerdotais de Aveiro
Datas de produção: 1954-09-22 / 1966-11-06
Dimensão e suporte: 1 mç.
História administrativa, biográfica e familiar: A Obra das Vocações Sacerdotais da Diocese de Aveiro iniciou a sua 

atividade em 1951 com a construção do novo Seminário de Santa Joana Princesa de Aveiro funcionando desde o 
ano Mariano de 1954 e tendo estatutos aprovados por D. Domingos da Apresentação, Bispo de Aveiro de 1960-
09-29, por diretriz Motu Próprio “cum nobis” do Papa Pio XII de 1941-11-04. Tem a sua sede no Seminário de 
Santa Joana Princesa de Aveiro.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Obra das Vocações Sacerdotais da Diocese de Aveiro 
encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de entrega 
entre a Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se 
depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano 
de Aveiro para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e 
difusão, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de 
Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OVSAVR/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1954-09-22 / 1966-11-06
Dimensão e suporte: 1mç

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/OVSAVR/001/0001
Título: Estatutos da Obra das Vocações Sacerdotais da Diocese de Aveiro
Datas de produção: 1954-09-22 / 1966-11-06
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Obra das Vocações Sacerdotais, mç.1

PT/ADAVR/DIO/PAVR06

Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro

Sub-fundo (SF): 3
Série (SR): 18
Unidade de instalação (UI): 73
Documento simples (D): 875
Documento composto (DC): 2

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06
Título: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1835-00-00 / 2009-00-00
Dimensão e suporte: 40 liv. (total: 81 liv.; 53 mç.; 16 doc.)
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História administrativa, biográfica e familiar: Orago de Nossa Senhora da Glória.
 A Paróquia de Nossa Senhora da Glória corresponde na atualidade a metade do espaço paroquial da Cidade de 

Aveiro, criada por alvará de 11 de Outubro de 1835, anexando as anteriores paróquias de São Miguel de Aveiro e 
do Espírito Santo de Aveiro. A outra metade corresponde à Paróquia da Vera Cruz de Aveiro. Elevada a Vila antes 
de 1245, Aveiro desenvolveu a sua povoação e vida religiosa em uma única Paróquia com Matriz na Igreja de São 
Miguel de Aveiro, dependendo do Bispado de Coimbra, com colegiada própria, e pertencente à ordem de Avis.

 Em 1572, D. João Soares, Bispo de Coimbra, tendo mandado, previamente, tirar um rol da população das fregue-
sias da sua diocese, constatou que a Freguesia de São Miguel era insuficiente para uma população que, segundo 
o rol de comungados desse ano, contava com mais de 11.000 fregueses e determinou dividir Aveiro em quatro 
freguesias distintas.

 O Rei D. Sebastião, por uma Provisão de 10 de Julho do mesmo ano, autorizou esta mesma pretensão, parcelan-
do o território da antiga freguesia, criando mais três paróquias distintas com Igrejas Paroquiais independentes: a 
Paróquia de São Miguel, composta pela velha Matriz, abrangendo a parte muralhada e nobre da Vila e o bairro 
do Albói a ocidente; a Paróquia do Espírito Santo, que se estendia para sul das muralhas, incluindo os lugares 
de Cimo de Vila, Vilar, São Bernardo, parte da Presa e Quinta do Gato, confinante com as Paróquias de Aradas 
e Eixo; a Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, inicialmente, também chamada de Nossa Senhora das 
Candeias, extremo da península a ocidente do canal central, delimitada pela ria e extensão de marinhas, espaço 
de vital importância comercial abrangendo o recinto de feiras (hoje atual Rossio) e cais de embarque, território 
de pequena dimensão mas densamente povoado; e a Paróquia da Vera Cruz, à qual ficou a pertencer o território 
compreendido entre a ponte das Almas (no canal central), a Rua Larga e a Rua do Vento (até ao fim), a ria e 
marinhas no prolongamento do canal de São Roque, o ribeiro das Barrocas e, ainda, parte dos lugares da Forca, 
da Presa e da Quinta do Gato, prosseguindo o limite pelo canal do Cojo até à, dita, ponte das Almas, confinante 
com as paróquias de Nossa Senhora da Apresentação, a ocidente, a de Esgueira, a norte, e a de São Miguel, a sul, 
e compartilhando a administração do lugar de Sá, a norte, com a Paróquia de Esgueira, muito embora, no foro 
judicial, quase todo o lugar de Sá pertence-se até 1835 à Vila e termo de Ílhavo. Com a agregação de freguesias 
de 1835 as anteriores igrejas paroquiais seriam demolidas, a de são Miguel em 1836 e a do Espírito Santo em 
1841, sendo elevada a igreja paroquial da recém-paróquia de Nossa Senhora da glória a igreja do extinto Con-
vento de São Domingos de Aveiro, atual Catedral da Diocese de Aveiro.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro encon-
tra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de entrega entre a 
Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito no 
Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para 
tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, apoiado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 
14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Ordenação cronológica por série
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/001
Título: Registos de batismo
Datas de produção: 1860-00-00 / 1899-00-00
Dimensão e suporte: 2 liv.
Âmbito e conteúdo: Contêm dados de identificação relativos ao batismo, nascimento, filiação e naturalidade. 

Podem conter outras informações em averbamentos de casamentos, óbito, dissolução de casamento, perfilha-
ção, divórcio, etc.



DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE. – Arquivos religiosos da cidade de Aveiro 319

Instrumentos de descrição: Guia e Inventário
Sistema de organização: Registos ordenados cronologicamente e numerados sequencialmente dentro do ano a 

que respeitam.
Regras ou convenções: ISAD – (G); Norma Internacional de Descrição Arquivística; Adotada pelo Comité de Normas 

de Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro de 1999. Conselho Internacional de Arquivos; trad. Grupo de 
Trabalho para a Normalização da Descrição em Arquivo. 2ª ed. Lisboa: IANTT, 2004. ISBN-972-8107-69-2. Grupo 
de trabalho para a normalização da descrição em Arquivo – Orientações para a descrição arquivística. 1ª versão. 
Lisboa: IANTT, 2006 124 p. ISBN-972-8107-88-9. DECRETO – LEI nº 1003/99. D.R.I Série 262 (99-11-10) 7904-7911.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/001/0001
Título: Batismos
Datas de produção: 1911-04-16 / 1916-12-27
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Agrega numa nova encadernação os livros de registo de batismo desde 1911 até 1916. Contém, 

discriminadamente para o ano de 1911, 64 registos; ano de 1912, 136 registos; ano de 1913, 73 registos; ano de 
1914, 106 registos; ano de 1915, 116 registos; e ano de 1916 151 registos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de batismos, liv. 1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/001/0002
Título: Batismos
Datas de produção: 1917-01-01 / 1920-12-25
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Agrega numa nova encadernação os livros de registo de batismo desde 1917 até 1920. Contém, 

discriminadamente para o ano de 1917 149 registos; ano de 1918 97 registos; ano de 1919 92 registos; e ano 
de 1920 132 registos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de batismos, liv. 2
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/002
Título: Registos de casamento
Datas de produção: 1886-00-00 / 1919-00-00
Dimensão e suporte: 10 liv.
Âmbito e conteúdo: Contém, quase sempre, dados sobre cada um dos nubentes (a sua idade, naturalidade, filiação, 

estado civil, profissão, ascendência até aos avós e eventualmente grau de parentesco). Podem conter averba-
mentos de dissolução por óbito de um dos cônjuges, divórcio, nulidade do casamento católico, separação de 
pessoas e bens ou só de bens, de convenção antenupcial, etc.

Idioma e escrita: Por (Português)
Instrumentos de descrição: Guia e Inventário
Unidades de descrição relacionadas: Existem no Arquivo Distrital de Aveiro os 49 livros de registo de óbitos ante-

cedentes desta série, com datas compreendidas entre 1572-1902. PT/ADAVR/PAVR06/2.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/002/0001
Título: Casamentos
Datas de produção: 1911-05-13 / 1911-12-24
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 220 mm; 15 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se exararem os assentos dos casamentos 

da freguesia da Senhora da Glória desta cidade no corrente ano de mil novecentos e onze, a começar no primeiro 
do próximo mês de Abril do que para constar fiz este termo que assino. Aveiro, 30 de Março de 1911. O arcipres-
te, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. Contém 10 registos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de casamentos liv. 1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/002/0002
Título: Casamentos
Datas de produção: 1912-01-14 / 1912-11-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 220 mm; 30 fol. ms.)
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Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se exararem os assentos dos casamentos 
da freguesia da Senhora da Glória desta cidade no corrente ano de mil novecentos e doze do que para constar fiz 
este termo que assino. Aveiro, 28 de Dezembro de 1911. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. Contém 
18 registos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de casamentos liv. 2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/002/0003
Título: Casamentos
Datas de produção: 1913-01-01 / 1913-12-27
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 220 mm; 30 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se exararem os assentos dos casamentos 

da freguesia da Senhora da Glória desta cidade no corrente ano de mil novecentos e treze do que para constar fiz 
este termo que assino. Aveiro, 20 de Dezembro de 1912. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. Contém 
20 registos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de casamentos liv. 3
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/002/0004
Título: Casamentos
Datas de produção: 1914-01-04 / 1914-12-10
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 220 mm; 30 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lavrarem os assentos dos batismos 

que se efetuarem da freguesia da Senhora da Glória Arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra no corrente ano 
de mil novecentos e catorze. Aveiro, 28 de Dezembro de 1913. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. 
Contém 34 registos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de casamentos liv. 4
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/002/0005
Título: Casamentos
Datas de produção: 1915-01-03 / 1915-11-27
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 220 mm; 30 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lavrarem os assentos dos casamentos 

que se efetuarem da freguesia da Senhora da Glória Arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra no corrente ano 
de mil novecentos e quinze. Aveiro, 16 de Dezembro de 1914. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. 
Contém 35 registos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de casamentos liv. 5
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/002/0006
Título: Casamentos
Datas de produção: 1916-01-08 / 1916-12-17
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 220 mm; 30 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lavrarem os assentos dos casamentos 

que se efetuarem da freguesia da Senhora da Glória Arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra no corrente ano 
de mil novecentos e dezasseis. Aveiro, 15 de Dezembro de 1915. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. 
Contém 31 registos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de casamentos liv. 6
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/002/0007
Título: Casamentos
Datas de produção: 1917-01-06 / 1917-12-08
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 220 mm; 30 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lavrarem os assentos dos casamentos 

que se efetuarem da freguesia da Senhora da Glória Arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra no corrente ano 
de mil novecentos e dezassete. Aveiro, 13 de Dezembro de 1916. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. 
Contém 22 registos.
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Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de casamentos liv. 7
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/002/0008
Título: Casamentos
Datas de produção: 1918-01-07 / 1918-12-26
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 220 mm; 30 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lavrarem os assentos dos casamentos 

que se efetuarem da freguesia da Senhora da Glória Arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra no corrente 
ano de mil novecentos e dezoito. Aveiro, 3 de Dezembro de 1917. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. 
Contém 22 registos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de casamentos liv. 8
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/002/0009
Título: Casamentos
Datas de produção: 1919-01-01 / 1919-12-28
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 220 mm; 30 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lavrarem os assentos dos casamentos 

que se efetuarem da freguesia da Senhora da Glória Arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra no corrente 
ano de mil novecentos e dezanove. Aveiro, 27 de Novembro de 1918. O arcipreste, José Rodrigues Gil.”. Contém 
44 registos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de casamentos liv. 9
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/002/0010
Título: Casamentos
Datas de produção: 1920-01-01 / 1920-12-04
Dimensão e suporte: 1 liv. (317 x 220 mm; 30 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lavrarem os assentos dos casamentos 

que se efetuarem da freguesia da Senhora da Glória Arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra no corrente 
ano de mil novecentos e vinte. Esgueira, 18 de Dezembro de 1919. O arcipreste, José Rodrigues Gil.”. Contém 53 
registos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de casamentos liv. 10
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/003
Título: Registos de óbito
Datas de produção: 1860-00-00 / 1919-00-00
Dimensão e suporte: 10 liv.
Âmbito e conteúdo: Podem conter dados sobre o dia, a hora e causa da morte, filiação (se for menor ou solteiro), 

local e data do enterramento. Contêm indicações sobre a existência ou não de testamento e o nome do testa-
menteiro, além da informação em averbamentos sobre a trasladação, ou na documentação mais recente, da 
cremação ou incineração do cadáver.

Idioma e escrita: Por (Português)
Instrumentos de descrição: Guia e Inventário
Unidades de descrição relacionadas: Existem no Arquivo Distrital de Aveiro os 49 livros de registo de óbitos ante-

cedentes desta série, com datas compreendidas entre 1860-1911. PT/ADAVR/PAVR06/3.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/003/0001
Título: Óbitos
Datas de produção: 1911-04-02 / 1911-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (15 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se exararem os assentos dos óbitos da 

freguesia da Senhora da Glória desta cidade no corrente ano de mil novecentos e onze a começar no primeiro do 
próximo mês de Abril do que para constar fiz este termo que assino. Aveiro 30 de Março de 1911. O arcipreste, 
Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. Contém 53 registos de óbitos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de óbitos liv. 1
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/003/0002
Título: Óbitos
Datas de produção: 1912-01-14 / 1912-12-23
Dimensão e suporte: 1 liv. (15 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se exararem os assentos dos óbitos da 

freguesia da Senhora da Glória desta cidade no ano de mil novecentos e doze, do que para constar fiz este termo 
que assino. Aveiro 28 de Dezembro de 1911. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. Contém 68 registos 
de óbitos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de óbitos liv. 2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/003/0003
Título: Óbitos
Datas de produção: 1913-01-02 / 1913-12-25
Dimensão e suporte: 1 liv. (30 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se exararem os assentos dos óbitos da 

freguesia da Senhora da Glória desta cidade no ano de mil novecentos e treze, do que para constar fiz este 
termo que assino. Aveiro 20 de Dezembro de 1912. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. Contém 62 
registos de óbitos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de óbitos liv. 3
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/003/0004
Título: Óbitos
Datas de produção: 1914-01-07 / 1914-12-25
Dimensão e suporte: 1 liv. (30 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Servirá este livro para nele se lavrarem os assentos dos óbitos que se 

efetuarem na freguesia da Senhora da Glória, arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra no ano de mil nove-
centos e catorze. Aveiro 28 de Dezembro de 1913. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. Contém 67 
registos de óbitos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de óbitos liv. 4
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/003/0005
Título: Óbitos
Datas de produção: 1915-01-07 / 1915-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (30 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Servirá este livro para nele se lavrarem os assentos dos óbitos que se 

efetuarem na freguesia da Senhora da Glória, arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra no ano de mil no-
vecentos e quinze. Aveiro 16 de Dezembro de 1914. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. Contém 65 
registos de óbitos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de óbitos liv. 5
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/003/0006
Título: Óbitos
Datas de produção: 1916-01-11 / 1916-11-08
Dimensão e suporte: 1 liv. (30 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Servirá este livro para nele se lavrarem os assentos dos óbitos que se 

efetuarem na freguesia da Senhora da Glória, arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra no ano de mil nove-
centos e dezasseis. Aveiro 15 de Dezembro de 1915. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. Contém 75 
registos de óbitos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de óbitos liv. 6
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/003/0007
Título: Óbitos
Datas de produção: 1916-12-26 / 1917-12-28
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Dimensão e suporte: 1 liv. (30 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Servirá este livro para nele se lavrarem os assentos dos óbitos que se 

efetuarem na freguesia da Senhora da Glória, arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra no ano de mil nove-
centos e dezassete. Aveiro 13 de Dezembro de 1916. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. Contém 89 
registos de óbitos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de óbitos liv. 7
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/003/0008
Título: Óbitos
Datas de produção: 1918-01-02 / 1918-12-29
Dimensão e suporte: 1 liv. (30 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Servirá este livro para nele se lavrarem os assentos dos óbitos que se 

efetuarem na freguesia da Senhora da Glória da cidade de Aveiro, arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra no 
ano de mil novecentos e dezoito. Aveiro 3 de Dezembro de 1917. O arcipreste, Manuel Ferreira Pinto de Sousa.”. 
Contém 101 registos de óbitos. Apensa caderno solto.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de óbitos liv. 8
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/003/0009
Título: Óbitos
Datas de produção: 1919-01-03 / 1919-12-24
Dimensão e suporte: 1 liv. (30 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Servirá este livro para nele se lavrarem os assentos dos óbitos que se 

efetuarem na freguesia da Senhora da Glória da cidade de Aveiro, arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra 
no ano de mil novecentos e dezanove. Esgueira, 27 de Novembro de 1918. O arcipreste, José Rodrigues Gil.”. 
Contém 78 registos de óbitos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de óbitos liv. 9
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/003/0010
Título: Óbitos
Datas de produção: 1920-01-04 / 1920-12-29
Dimensão e suporte: 1 liv. (30 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Servirá este livro para nele se lavrarem os assentos dos óbitos que se 

efetuarem na freguesia da Senhora da Glória da cidade de Aveiro, arciprestado de Aveiro, diocese de Coimbra 
no ano de mil novecentos e dezanove. Esgueira, 18 de Dezembro de 1919. O arcipreste, José Rodrigues Gil.”. 
Contém 66 registos de óbitos.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, registos de óbitos liv. 10

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004
Título: Rol dos confessados
Título paralelo: Registos de Desobriga
Datas de produção: 1868-00-00 / 1925-00-00
Dimensão e suporte: 17 liv.
Âmbito e conteúdo: Rol ou arrolamento de registo de todos os elementos de um fogo com idade de confessar e 

comungar. A sua realização era imposta aos párocos como obrigatória pelas diversas constituições sinodais, que 
transcreveram as demandas do Concílio Tridentino. Cada pároco tinha que arrolar os seus paroquianos no perío-
do antes da quaresma. Ao fiel cristão cabia a obrigatoriedade de se dar ao rol, sendo um requisito fundamental 
para ser considerado freguês.

 Compõe o rol os lugares da freguesia, ruas, com os respetivos fogos, e as famílias de cada fogo e outros elemen-
tos do agregado familiar.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0001
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1868-00-00 / 1868-00-00
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Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0002
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1872-00-00 / 1872-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0003
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1873-00-00 / 1873-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0004
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1874-00-00 / 1874-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 4

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0005
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1878-00-00 / 1878-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 5

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0006
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1879-00-00 / 1879-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 6

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0007
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1880-00-00 / 1880-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 7

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0008
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1882-00-00 / 1882-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 8

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0009
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1886-00-00 / 1887-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 9

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0010
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1888-00-00 / 1888-00-00
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Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 10

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0011
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1893-00-00 / 1893-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 11

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0012
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1897-00-00 / 1897-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 12

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0013
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1898-00-00 / 1901-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 13

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0014
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1902-00-00 / 1902-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 13

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0015
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1907-00-00 / 1907-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 15

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0016
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1910-00-00 / 1910-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 16

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/004/0017
Título: Rol dos confessados
Datas de produção: 1925-00-00 / 1925-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, rol dos confessados liv. 17

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/005
Título: Pastorais e circulares do bispado de Aveiro
Datas de produção: 1860-03-24 / 1936-03-08
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Contém registo de circulares pastorais enviadas à Paróquia.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06/005/0001
Título: Pastorais e circulares da Freguesia da Glória do bispado de Aveiro
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Datas de produção: 1860-03-24 / 1936-03-08
Dimensão e suporte: 1 liv. 145 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “ Dou comissão ao Rev. João António dos Santos Pato, cura coadjutor da 

Freguesia de Nossa Senhora da Glória desta cidade para numerar e rubricar este livro que há-de servir para nele 
se copiarem e escreverem as Pastorais e ordens circulares do Bispado. No fim do livro fará termo de encerramen-
to. Aveiro, 24 de Março de 1860. O Vigário Geral, José António Pereira Bilhano”. Contém pastorais e circulares de 
1860 a 1881. Contém auto da posse do Rev. Pároco José Nunes Geraldo de 8 de Março de 1936 a f. 30.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Pastorais e circulares, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão (só reverso). Mau estado de 

conservação.

l	 Nível de descrição: SF
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ
Título: Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Título paralelo: Comissão administrativa paroquial; Corporação do culto católico
Datas de produção: 1911-08-11 / 2004-04-28
Dimensão e suporte: 3 liv.; 12 doc.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1926-08-30 / 1926-08-30
Dimensão e suporte: 1 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/001/0001
Título: Estatutos da Corporação do Culto Católico da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1926-08-30 / 1926-08-30
Dimensão e suporte: 1 doc.
Cota atual: Fábrica da Igreja da freguesia da Glória de Aveiro, estatutos, doc.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/002
Título: Atas
Datas de produção: 1967-01-31 / 2004-04-28
Dimensão e suporte: 3 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/002/0001
Título: Atas das reuniões do Conselho Paroquial
Datas de produção: 1967-01-31 / 1990-02-01
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Atas, liv.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/002/0002
Título: Atas das reuniões do Conselho Paroquial
Datas de produção: 1990-03-08 / 1993-04-21
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Atas, liv.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/002/0003
Título: Atas das reuniões do Conselho Paroquial
Datas de produção: 1993-05-19 / 2004-04-28
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro que contém cem folhas numeradas de um a cem há-de servir 

para nele serem lançadas as actas do Conselho Paroquial. Aveiro, 3 de Novembro de 1993. O Presidente do 
Conselho, Pe. João Gonçalves, pároco.”

Cota atual: Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Atas, liv.3
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l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/003
Título: Inventário
Datas de produção: 1911-08-11 / 1996-11-30
Dimensão e suporte: 7 doc.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/003/00001
Título: Inventário da Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1911-08-11 / 1939-09-14
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Cópia policopiada do inventário e auto de entrega efetuado pela Comissão Jurisdicional dos 

Bens Cultuais existente no Arquivo Geral do Ministério das Finanças. Auto de entrega à Corporação encarregada 
do Culto Católico da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro dos bens móveis e imóveis: Igreja paroquial; 
Igreja do Convento de Jesus ou de Santa Joana Princesa; Capela de São Bernardo; Capela de Santo Amaro ou de 
Nossa Senhora da Vitória de Vilar; Capela de São Brás da Quinta do Gato; Capela de Nossa Senhora da Ajuda de 
São Tiago; e a Capela das Almas no Largo Luís Cipriano.

Cota atual: Paróquia Glória de Aveiro, inventário, doc.1
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/003/00002
Título: Inventário dos objetos de culto da semana santa da Sé de Aveiro
Datas de produção: 1961-00-00 / 1961-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Relação de objetos usados na semana santa na Sé de Aveiro.
Cota atual: Paróquia Glória de Aveiro, inventário, doc.2

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/003/00003
Título: Inventário dos bens pertencentes à Paróquia de Nossa senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1962-10-00 / 1962-10-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Contém relações de objetos e avaliações na Sé de Aveiro: altar-mor; capela de nossa senhora do 

rosário; capela do sagrado coração de Jesus; capela de nossa senhora da conceição; capela de nossa senhora da 
misericórdia; capela do senhor dos passos; capela do santíssimo; capela de nossa senhora de Fátima; batistério; 
corpo da igreja; cartório; salão grande; paramentos; cofre; gateira; residência paroquial; catequeses; secretariado.

Cota atual: Paróquia Glória de Aveiro, inventário, doc.3
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/003/00004
Título: Inventário dos bens pertencentes à Capela de Vilar
Datas de produção: 1962-10-00 / 1962-10-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Contém relações de objetos e avaliações na Capela de Vilar: altar-mor; capela de nossa senhora 

da vitória; capela de santo amaro; corpo da capela; sacristia nova; sacristia velha; livros; paramentos.
Cota atual: Paróquia Glória de Aveiro, inventário, doc.4

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/003/00005
Título: Inventário dos bens pertencentes à Capela de Santiago
Datas de produção: 1962-10-00 / 1962-10-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Contém relações de objetos e avaliações na Capela de Santiago (Nossa Senhora da Ajuda).
Cota atual: Paróquia Glória de Aveiro, inventário, doc.5

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/003/00006
Título: Inventário de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1962-00-00 / 1962-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
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Âmbito e conteúdo: Caderno manuscrito de apoio ao inventário realizado em 1962.
Cota atual: Paróquia Glória de Aveiro, inventário, doc.6

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/003/00007
Título: Inventário da Sé de Aveiro
Datas de produção: 1973-10-02 / 1973-10-02
Dimensão e suporte: 3 fol.
Cota atual: Paróquia Glória de Aveiro, inventário, doc.7

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/003/00008
Título: Inventário da Sé de Aveiro
Datas de produção: 1996-11-30 / 1996-11-30
Dimensão e suporte: 3 fol.
Cota atual: Paróquia Glória de Aveiro, inventário, doc.8

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/00001
Título: Auto de bênção da Capela de Nossa Senhora da Ajuda do lugar de Santiago de Aveiro
Datas de produção: 1917-09-13 / 1917-09-16
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: D. Manuel Luís Coelho da Silva, bispo de Coimbra, após a conclusão de construção da Capela 

dedicada a Nossa Senhora da Ajuda principiada em Janeiro de 1916, concede aos moradores do lugar de São 
Tiago da freguesia da Glória de Aveiro licença para bênção

Cota atual: Fábrica da Igreja Paroquial da Glória, doc.1
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/00002
Título: Decreto de separação e instituição canónica da Paróquia de São Bernardo de Aveiro
Datas de produção: 1955-07-04 / 1955-07-04
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: D. João Evangelista de Lima Vidal, arcebispo-bispo de Aveiro, instituindo canonicamente a 

Paróquia de São Bernardo, desmembrando-a da freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro.
Cota atual: Fábrica da Igreja Paroquial da Glória, doc.2

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/00003
Título: Auto de entrega de bens à Corporação do Culto Católico da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1939-06-29 / 1940-04-22
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Fábrica da Igreja Paroquial da Glória, doc.3

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-FIPRQ/00004
Título: Relatório Paroquial da Diocese de Aveiro à Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1962-00-00 / 1962-00-00
Dimensão e suporte: 1 doc.
Cota atual: Fábrica da Igreja Paroquial da Glória, doc.4

l	 Nível de descrição: SF
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ
Título: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1835-11-14 / 1911-06-25
Dimensão e suporte: 23 liv.; 29 mç.; 6 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Juntas de Paróquia foram criadas em 1830, pelo Governo Pro-

visório, sendo compostas por três, cinco ou sete elementos, conforme o número de fogos. Eram eleitas pelos 
chefes de família ou cabeças de casal e os mandatos eram bienais. Cada Junta podia nomear um secretário, que 
desempenha as funções de escrivão do regedor e um tesoureiro. Os sucessivos Códigos Administrativos (1836, 
1840, 1842, 1878) conservaram-nas, embora com a introdução de algumas adaptações ao longo do decorrer 
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dos anos. Em 1835 surgem, pela primeira vez, como órgãos administrativos das freguesias, tendo como órgãos 
a Junta de Paróquia eleita, e o Comissário de Paróquia, escolhido pelo Administrador do Concelho de entre três 
nomes indicados pela respetiva Junta de Paróquia. Em 31 de Dezembro de 1836 é assinado o diploma que cria o 
Primeiro Código Administrativo Português, elaborado pelo Visconde de Seabra, mudando o nome de Comissário 
de Paróquia para Regedor de Paróquia.

 Pouco depois, em 29 de Outubro de 1840, uma nova lei altera alguns aspetos desta divisão administrativa: o 
administrador de concelho e o regedor de Freguesia passam, de novo, a ser nomeados pelo governo, sem in-
tervenção local. Em 1942 surge novo Código Administrativo que institui o pároco como presidente das Juntas de 
Paróquia. Em 6 de Maio de 1878, surge uma nova alteração ao Código Administrativo que volta a defender uma 
certa descentralização: nas freguesias são mantidos os Regedores de Paróquia, nomeados pelo Governo Civil, 
e as Juntas de Paróquia, eleitas diretamente. Em 6 de Agosto de 1892 é publicado um novo decreto que retira 
competências às Juntas de Paróquia, transferindo-as para as Câmaras Municipais.

 Com a publicação do Código Administrativo de 1895, o presidente das Juntas de Paróquia passa novamente a ser 
o pároco. Em 1910, com a Implantação da Republica e a Constituição de 1911 (art.ª6), são extintas constituindo-
-se, pela Lei nº 88, de 7 de Agosto de 1913, as atuais Juntas de Freguesia Civis.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenados cronologicamente
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/001
Título: Registos de atas
Datas de produção: 1835-11-14 / 1911-06-25
Dimensão e suporte: 8 liv.; 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/001/0001
Título: Atas da Junta de Paróquia da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1835-11-14 / 1864-05-01
Dimensão e suporte: 1 liv. (140 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este libro há-de servir para nele se lançarem as deliberações da junta da 

Paroquia de N. Senhora da Glória nesta cidade de Aveiro vai por mim rubricado com a minha firma de – Alves – e 
no fim leva o seu competente encerramento. Aveiro 14 de Novembro de 1835. O secretário eleito Francisco Alves 
de Almeida.” Inicia actas em 17 de Novembro de 1835 e termina em 1 de Maio de 1864.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas liv. 1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/001/0002
Título: Atas da Junta de Paróquia da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1864-09-11 / 1878-10-17
Dimensão e suporte: 1 liv. (148 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “ Há-de servir este livro para as actas de sessão da Junta de Paroquia da 

Freguesia de Nossa Senhora da Glória desta cidade, concelho e Diocese de Aveiro. Vai por mim numerado e 
rubricado com termo de encerramento no fim. E por ser verdade fiz este termo. Aveiro 11 de Setembro de 1864. 
O Prior Francisco de Sousa Janeiro.” Inicia actas em 5 de Outubro de 1864 e termina em 17 de Outubro de 1878.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas liv. 2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/001/0003
Título: Atas da Junta de Paróquia da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1878-10-18 / 1882-09-15
Dimensão e suporte: 1 liv. (99 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “ Neste livro serão lançadas as actas das sessões da Junta de Paróquia de 

Nossa Senhora da Glória do concelho e cidade de Aveiro. Vai por mim numerado e rubricado e leva no fim termo 
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de encerramento. Aveiro, 18 de Outubro de 1878. O Presidente da Junta Artur Ravara.” Inicia actas em 18 de 
Outubro de 1878 e termina em 15 de Setembro de 1882.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas liv. 3
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/001/0004
Título: Atas da Junta de Paróquia da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1882-09-15 / 1887-02-13
Dimensão e suporte: 1 liv. (100 f. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das sessões da junta de 

paróquia da freguesia de nossa Senhora da Glória desta cidade de Aveiro. Aveiro 15 de Setembro de 1882. O Presi-
dente da Junta João da Costa Freire.”. Inicia actas em 1 de Outubro de 1882 e termina em 13 de Fevereiro de 1887.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas liv. 4
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/001/0005
Título: Atas da Junta de Paróquia da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1887-02-26 / 1892-05-22
Dimensão e suporte: 1 liv. (100 f. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das sessões da Junta 

de paróquia da freguesia de nossa Senhora da Glória desta cidade de Aveiro. Aveiro 26 de Fevereiro de 1887. O 
Presidente da Junta José Cândido Gomes de Oliveira Vidal.”. Inicia actas em 27 de Fevereiro de 1887 e termina 
em 22 de Maio de 1892.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas liv. 5
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/001/0006
Título: Atas da Junta de Paróquia da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1892-05-22 / 1900-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (100 f. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das sessões da 

junta de paróquia da freguesia de nossa Senhora da Glória desta cidade de Aveiro. Aveiro 22 de Maio de 1892. O 
Presidente da Junta Pe. Manuel Vieira Dinis.”. Inicia actas em 5 de Junho de 1892 e termina em 30 de Dezembro 
de 1900.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas liv. 6
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/001/0007
Título: Atas da Junta de Paróquia da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1901-01-03 / 1911-06-25
Dimensão e suporte: 1 liv. (100 f. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem as actas das sessões da Junta 

de paróquia da freguesia de nossa Senhora da Glória desta cidade de Aveiro. Aveiro 3 de Janeiro de 1901. O Pre-
sidente da Junta António da Cruz Vieira.”. Inicia actas em 6 de Janeiro de 1901 e termina em 25 de Junho de 1911.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas liv. 7
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/001/0008
Título: Atas da Junta de Paróquia da Freguesia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1878-11-23 / 1881-06-14
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/001/0009
Título: Atas dos acórdãos da Comissão Executiva da Junta Geral do Conselho do Distrito de Aveiro dos assuntos res-

peitantes à Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1878-10-18 / 1884-03-19
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Contém cópia dos acórdãos. Termo de abertura: “Há-de servir este livro para a cópia de todos 
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os acórdãos da Comissão executiva da Junta Geral e Conselho de Distrito, proferidos sobre assuntos respeitantes 
a deliberações, a contas ou objetos contenciosos da Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória do Concelho 
de Aveiro. Vai por mim numerado e rubricado com a minha rubrica A Ravara. Aveiro, 18 de Outubro de 1878. O 
Presidente da Junta, Artur Ravara.”

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, atas, liv.8
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/002
Título: Correspondência
Datas de produção: 1880-01-01 / 1887-12-01
Dimensão e suporte: 2 liv.; 8 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/002/0001
Título: Correspondência e minutas de ofícios expedidos da Junta de Paróquia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1887-01-01 / 1887-12-01
Dimensão e suporte: 1 mç. (35 doc.)
Âmbito e conteúdo: Maço contendo correspondência recebida e 35 documentos numerados de ofícios expedidos 

da Junta de Paróquia da Glória de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, correspondência, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/002/0002
Título: Correspondência recebida e expedida da Junta de Paróquia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1889-00-00 / 1889-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo correspondência recebida e ofícios expedidos da Junta de Paróquia da Glória 

de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, correspondência, mç.2
Características físicas e requisitos técnicos: Maço de documentos muito fragilizado e parcialmente putrefacto.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/002/0003
Título: Correspondência recebida e expedida da Junta de Paróquia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1890-00-00 / 1890-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo correspondência recebida e ofícios expedidos da Junta de Paróquia da Glória 

de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, correspondência, mç.3
Características físicas e requisitos técnicos: Maço de documentos muito fragilizado e parcialmente putrefacto.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/002/0004
Título: Correspondência recebida e expedida da Junta de Paróquia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1891-00-00 / 1891-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo correspondência recebida e ofícios expedidos da Junta de Paróquia da Glória 

de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, correspondência, mç.4
Características físicas e requisitos técnicos: Maço de documentos muito fragilizado e parcialmente putrefacto.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/002/0005
Título: Correspondência recebida e expedida da Junta de Paróquia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1892-00-00 / 1892-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo correspondência recebida e ofícios expedidos da Junta de Paróquia da Glória 

de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, correspondência, mç.5
Características físicas e requisitos técnicos: Maço de documentos muito fragilizado e parcialmente putrefacto.
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/002/0006
Título: Correspondência recebida e expedida da Junta de Paróquia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1893-00-00 / 1893-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo correspondência recebida e ofícios expedidos da Junta de Paróquia da Glória 

de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, correspondência, mç.6
Características físicas e requisitos técnicos: Maço de documentos muito fragilizado e parcialmente putrefacto.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/002/0007
Título: Correspondência recebida e expedida da Junta de Paróquia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1894-00-00 / 1894-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo correspondência recebida e ofícios expedidos da Junta de Paróquia da Glória 

de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, correspondência, mç.7
Características físicas e requisitos técnicos: Maço de documentos muito fragilizado e parcialmente putrefacto.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/002/0008
Título: Correspondência recebida e expedida da Junta de Paróquia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1895-00-00 / 1895-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo correspondência recebida e ofícios expedidos da Junta de Paróquia da Glória 

de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, correspondência, mç.8
Características físicas e requisitos técnicos: Maço de documentos muito fragilizado e parcialmente putrefacto.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/002/0009
Título: Registo de correspondência expedida da Junta de Paróquia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1908-11-09 / 1922-02-26
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Cópia de ofícios expedidos da Junta de Paróquia da Glória de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro correspondência, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito não encadernado (encadernação em falta)

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/002/0010
Título: Registo de correspondência expedida da Junta de Paróquia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1914-01-27 / 1919-08-08
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Cópia de ofícios expedidos da Junta de Paróquia da Glória de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, correspondência, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em tecido verde e pele.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/003
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1852-02-11 / 1907-12-31
Dimensão e suporte: 6 liv.; 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/003/0001
Título: Receita e despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1852-02-11 / 1867-02-28
Dimensão e suporte: 1 liv. 98 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Serve este livro para nele se lançarem toda e qualquer quantia que deva 
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entrar no Cofre da Junta de Paroquia ou que por deliberação da mesma deva sair. Aveiro 11 de Fevereiro de 1852. 
O Prior Manuel José Correa Leal”.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.1
Cota original: 20
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/003/0002
Título: Receita e despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1878-10-18 / 1885-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. 69 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para o lançamento da conta da receita e despesa 

da Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória do concelho de Aveiro. Aveiro, 18 de Outubro de 1878 Artur 
Ravara”.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/003/0003
Título: Receita e despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1878-10-18 / 1890-04-20
Dimensão e suporte: 1 liv. 50 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para o lançamento da conta da receita e despesa 

da Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória do concelho de Aveiro a começar no exercício de 18 de Ou-
tubro de 1878 a 30 de Junho de 1879, e para o lançamento dos acórdãos do Conselho de Distrito, respetivos às 
mesmas contas. Vai por mim numerado e rubricado com a minha rubrica A Ravara. Aveiro 1 de Agosto de 1879. 
O Presidente da Junta Artur Ravara”.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.3.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/003/0004
Título: Receita e despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1886-01-01 / 1889-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. 50 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para escrituração da Conta da responsabilidade do 

tesoureiro da Junta de Paróquia da freguesia de Nossa Senhora da Glória do concelho de Aveiro a começar em 
1 de Janeiro de 1886. Aveiro, 31 de Dezembro de 1885. O Presidente da Junta de Paróquia João da Costa Freire”.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.4
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/003/0005
Título: Receita e despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1890-01-01 / 1897-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para escrituração da Conta da responsabilidade do 

tesoureiro da Junta de Paróquia da freguesia de Nossa Senhora da Glória do concelho de Aveiro a começar no dia 
de hoje. Aveiro, 1 de Janeiro de 1890. O Presidente da Junta de Paróquia José Cândido Gomes de Oliveira Vidal”.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.5
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/003/0006
Título: Receita e despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1891-04-12 / 1908-09-14
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Contém mapas de receita e despesa e apensa para cada documento solto de cópia dos acór-

dãos da Comissão Distrital e aprovação da administração do Concelho de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/003/0007
Título: Receita e despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
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Datas de produção: 1898-01-01 / 1907-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para escrituração da Conta da responsabilidade do 

tesoureiro da Junta de Paróquia da freguesia de Nossa Senhora da Glória do concelho de Aveiro a começar no dia 
de hoje. Aveiro, 1 de Janeiro de 1898. O Presidente da Junta de Paróquia António da Cruz Vieira”.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, receita e despesa, liv.6
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/004
Título: Despesa
Datas de produção: 1852-02-11 / 1907-12-31
Dimensão e suporte: 8 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/004/0001
Título: Despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1871-00-00 / 1872-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo documentos e recibos de despesa da Junta de Paróquia da freguesia da Vera 

Cruz de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Receita e despesa, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/004/0002
Título: Despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1872-00-00 / 1873-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo documentos e recibos de despesa da Junta de Paróquia da freguesia da Vera 

Cruz de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Receita e despesa, mç.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/004/0003
Título: Despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1873-00-00 / 1874-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo documentos e recibos de despesa da Junta de Paróquia da freguesia da Vera 

Cruz de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Receita e despesa, mç.3.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/004/0004
Título: Despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1874-00-00 / 1875-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo documentos e recibos de despesa da Junta de Paróquia da freguesia da Vera 

Cruz de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Receita e despesa, mç.4

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/004/0005
Título: Despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1875-00-00 / 1876-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo documentos e recibos de despesa da Junta de Paróquia da freguesia da Vera 

Cruz de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Receita e despesa, mç.5

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/004/0006
Título: Despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
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Datas de produção: 1876-00-00 / 1877-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo documentos e recibos de despesa da Junta de Paróquia da freguesia da Vera 

Cruz de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Receita e despesa, mç.6

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/004/0007
Título: Despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1877-00-00 / 1878-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo documentos e recibos de despesa da Junta de Paróquia da freguesia da Vera 

Cruz de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Receita e despesa, mç.7

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/004/0008
Título: Despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1878-00-00 / 1879-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Maço contendo documentos e recibos de despesa da Junta de Paróquia da freguesia da Vera 

Cruz de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Receita e despesa, mç.8

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/005
Título: Orçamentos
Datas de produção: 1878-07-01 / 1923-07-01
Dimensão e suporte: 3 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/005/0001
Título: Orçamentos da Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1879-07-01 / 1898-02-06
Dimensão e suporte: 1 liv. ms.; 50 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “ Há-de servir este livro para nele se copiarem os orçamentos da Junta de 

Paróquia de Nossa Senhora da Glória e os acórdãos que os aprovarem ou modificarem. Vai por mim numerado e 
rubricado com a minha rubrica A. Ravara. Aveiro, 1 de Julho de 1879. O Presidente, Artur Ravara.”

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro Orçamentos, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito com encadernação em falta.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/005/0002
Título: Orçamentos da Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1898-07-01 / 1906-03-25
Dimensão e suporte: 1 liv. (24 fol. ms.; 325 x 230 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se copiarem os orçamentos de Junta de 

Paróquia de Nossa Senhora da Glória e os acórdãos que os aprovarem ou modificarem. Vai por mim numerado 
e rubricado com a rubrica que uso. Aveiro, 1 de Julho de 1898. O Presidente da Junta António da Cruz Vieira”.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Orçamentos, liv.2
Cota antiga: nº 24
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em cartão, tecido castanho e pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/005/0003
Título: Orçamentos da Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1906-11-25 / 1923-07-24
Dimensão e suporte: 1 liv. ms. (330x220 mm)
Âmbito e conteúdo: Inicia orçamentos em 1907 e termina em 1923. Contém também receita e despesa de Junho 

de 1922 a 24 de Julho de 1923.
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Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Orçamentos, liv.3
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/006
Título: Derrama paroquial para instrução primária
Datas de produção: 1878-00-00 / 1892-00-00
Dimensão e suporte: 11 mç.
Âmbito e conteúdo: Descreve em listagem mapa organizado por número de ordem e por ordem alfabética da re-

lação do nome dos indivíduos sujeitos a imposto, cabeças de casal da freguesia da Glória de Aveiro, localizando 
moradas e informando sobre contribuição predial, contribuição industrial, rendas de casa e sumptuária e respe-
tiva percentagem de cálculo para cobrança de imposto de instrução primária da freguesia e derrama paroquial.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/006/0001
Título: Lançamento de Derrama de instrução primária da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1878-00-00 / 1879-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Derrama, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/006/0002
Título: Lançamento de Derrama de instrução primária da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1881-00-00 / 1881-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, mç.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/006/0003
Título: Lançamento de Derrama de instrução primária da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1882-00-00 / 1882-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Derrama, mç.3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/006/0004
Título: Lançamento de Derrama de instrução primária da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1883-00-00 / 1883-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Derrama, mç.4

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/006/0005
Título: Lançamento de Derrama de instrução primária da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1886-00-00 / 1886-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Derrama, mç.5

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/006/0006
Título: Lançamento de Derrama de instrução primária da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1887-00-00 / 1887-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Derrama, mç.6

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/006/0007
Título: Lançamento de Derrama de instrução primária da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1888-00-00 / 1888-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Derrama, mç.7
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/006/0008
Título: Lançamento de Derrama de instrução primária da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1889-00-00 / 1889-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Derrama, mç.8

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/006/0009
Título: Lançamento de Derrama de instrução primária da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1890-00-00 / 1890-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Derrama, mç.9

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/006/0010
Título: Lançamento de Derrama de instrução primária da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1891-00-00 / 1891-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Derrama, mç.10

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/006/0011
Título: Lançamento de Derrama de instrução primária da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1892-00-00 / 1892-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Derrama, mç.11

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/007
Título: Inventário
Datas de produção: 1855-00-00 / 1880-01-02
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/007/0001
Título: Inventário dos bens, foros e rendimentos da Junta de Paróquia da freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1855-00-00 / 1878-10-18
Dimensão e suporte: 1 liv. (89 fol. ms.; 325x230 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para inventariar os bens e rendimentos pertencen-

tes à Fábrica da freguesia de Nossa Senhora da Glória desta cidade de Aveiro, o qual vai numerado e rubricado 
por José Ferreira Correa de Souza sénior, a quem dou comissão. Aveiro 14 de Janeiro de 1858. O Administrador 
do Concelho, Manuel Celestino Emídio.”. Contem inventário de foros das Confrarias incorporados na Fábrica, 
Espírito Santo, Senhora da Graça, Senhor Jesus, Senhora do Rosário e listagem de objetos de 1865 e revisão de 
listagem18 de Outubro de 1878 a f. 86v.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Inventário, liv.1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/007/0002
Título: Inventário da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1878-01-02 / 1880-01-02
Dimensão e suporte: 1 liv. (5 fol. ms.; 325x230 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Serve este livro para o Inventário dos vasos, paramentos, alfaias e mais 

objetos pertencentes à da Junta de paróquia da freguesia de Nossa Senhora da Glória desta cidade de Aveiro. 
Aveiro 2 de Janeiro de 1878. O Prior José Cândido Gomes de Oliveira Vidal.”. Contem listagem de objetos do nº 1 
ao 113 de 20 de Janeiro e revisão de listagem18 de Outubro de 1878 e de 2 de Janeiro de 1880.

Cota atual: Junta de Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, Inventário, liv.2
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a pele.
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l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/008
Título: Obras e arrematações
Datas de produção: 1888-01-01 / 1974-01-24
Dimensão e suporte: 1liv.; 6 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/008/0001
Título: Autos de arrematação de obras da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1888-01-01 / 1892-06-29
Dimensão e suporte: 1 liv. (325 x 230 mm; 18 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem os autos de arrematações 

que tiverem lugar perante esta Junta de Paroquia da freguesia de Nossa Senhora da Glória. Aveiro 1 de Janeiro 
de 1888. O Presidente da Junta José Cândido Gomes de Oliveira Vidal”. Inicia autos em 11 de Março de 1888 e 
termina a 29 de Junho de 1892.

Cota atual: Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro, obras e arrematações, liv.1
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/008/00001
Título: Orçamento para obra na sacristia da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1879-03-21 / 1879-03-21
Dimensão e suporte: 1 doc.
Cota atual: Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro, obras e arrematações, doc.1

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/008/00002
Título: Orçamento para obras interiores e exteriores da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1879-06-10 / 1879-06-10
Dimensão e suporte: 1 doc.
Cota atual: Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro, obras e arrematações, doc.2

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/008/00003
Título: Orçamento para obra de concerto de telhado e teto da Capela-mor da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da 

Glória de Aveiro
Datas de produção: 1884-06-01 / 1884-06-01
Dimensão e suporte: 1 doc.
Cota atual: Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro, obras e arrematações, doc.3

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/008/00004
Título: Orçamento para retirar a tribuna velha do retábulo-mor da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Glória de 

Aveiro, extinto Convento de São Domingos de Aveiro
Datas de produção: 1884-12-01 / 1884-12-01
Dimensão e suporte: 1 doc.
Cota atual: Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro, obras e arrematações, doc.4

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/008/00005
Título: Orçamento para obra do presbitério da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1886-06-05 / 1886-06-05
Dimensão e suporte: 1 doc.
Cota atual: Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro, obras e arrematações, doc.5

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/008/00006
Título: Declaração de conclusão da obra do presbitério da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1886-08-13 / 1886-12-15
Dimensão e suporte: 1 doc.
Cota atual: Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro, obras e arrematações, doc.6
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l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/009
Título: Minutas de dívidas
Datas de produção: 1883-12-31 / 1898-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-JPRQ/009/0001
Título: Minutas de dívidas da Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1883-12-31 / 1898-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (325 x 230 mm; 18 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Minutas das relações de dívidas ativas que acompanham as contas de receita e despesa para 

o Conselho de Distrito de Aveiro.
Cota atual: Junta de Paróquia da Freguesia da Glória de Aveiro, dívidas, liv.1

l	 Nível de descrição: SF
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-PP
Título: Património dos Pobres da Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1957-10-15 / 1960-09-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Sistema de organização: Organização em séries documentais correspondendo à tipologia formal dos atos, ordena-

das cronologicamente.
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-PP/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1957-10-15 / 1960-09-00
Dimensão e suporte: 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR06-PP/001/0001
Título: Estatutos do Património dos Pobres da Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro
Datas de produção: 1957-10-15 / 1960-09-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Património dos Pobres da Paróquia de Nossa Senhora da Glória de Aveiro, estatutos, mç.1
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PT/ADAVR/DIO/PAVR12

Paróquia da Vera Cruz de Aveiro

Sub-fundo (SF): 3
Série (SR): 11
Unidade de instalação (UI): 134
Documento simples (D): 3245
Documento composto (DC): 24

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12
Título: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1588-00-00 / 1979-10-12
Dimensão e suporte: 122 liv.; 8 mç.; 1 cx. (total: 140 liv.; 32 mç.; 10 doc.; 1 cx.)
História administrativa, biográfica e familiar: Orago de Santa Cruz.
A Paróquia da Vera Cruz corresponde na atualidade a metade do espaço Paroquial da Cidade de Aveiro. A outra 

metade corresponde à Paróquia da Nossa Senhora da Glória. Elevada a Vila antes de 1245, Aveiro desenvolveu a 
sua povoação e vida religiosa em uma única Paróquia com Matriz na Igreja de São Miguel de Aveiro, dependendo 
do Bispado de Coimbra, com colegiada própria, e pertencente à ordem de Avis.

 Em 1572, D. João Soares, Bispo de Coimbra, tendo mandado, previamente, tirar um rol da população das fregue-
sias da sua diocese, constatou que a Freguesia de São Miguel era insuficiente para uma população que, segundo 
o rol de comungados desse ano, contava com mais de 11.000 fregueses e determinou dividir Aveiro em quatro 
freguesias distintas.

 O Rei D. Sebastião, por uma Provisão de 10 de Julho do mesmo ano, autorizou esta mesma pretensão, parcelan-
do o território da antiga freguesia, criando mais três paróquias distintas com Igrejas Paroquiais independentes: a 
Paróquia de São Miguel, composta pela velha Matriz, abrangendo a parte muralhada e nobre da Vila e o bairro 
do Albói a ocidente; a Paróquia do Espírito Santo, que se estendia para sul das muralhas, incluindo os lugares 
de Cimo de Vila, Vilar, São Bernardo, parte da Presa e Quinta do Gato, confinante com as Paróquias de Aradas 
e Eixo; a Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, inicialmente, também chamada de Nossa Senhora das 
Candeias, extremo da península a ocidente do canal central, delimitada pela ria e extensão de marinhas, espaço 
de vital importância comercial abrangendo o recinto de feiras (hoje atual Rossio) e cais de embarque, território 
de pequena dimensão mas densamente povoado; e a Paróquia da Vera Cruz, à qual ficou a pertencer o território 
compreendido entre a ponte das Almas (no canal central), a Rua Larga e a Rua do Vento (até ao fim), a ria e 
marinhas no prolongamento do canal de São Roque, o ribeiro das Barrocas e, ainda, parte dos lugares da Forca, 
da Presa e da Quinta do Gato, prosseguindo o limite pelo canal do Cojo até à, dita, ponte das Almas, confinante 
com as paróquias de Nossa Senhora da Apresentação, a ocidente, a de Esgueira, a norte, e a de São Miguel, a sul, 
e compartilhando a administração do lugar de Sá, a norte, com a Paróquia de Esgueira, muito embora, no foro 
judicial, quase todo o lugar de Sá pertence-se até 1835 à Vila e termo de Ílhavo. Por alvará de 11 de Outubro de 
1835 constituir-se-iam duas freguesias na cidade de Aveiro a de Nossa Senhora da Glória e a da Vera Cruz, que 
anexou a antiga freguesia de Nossa Senhora da Apresentação.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Paroquia da Vera Cruz de Aveiro, encontra-se incor-
porada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto de entrega entre a Paróquia 
e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito no Arquivo Distrital de Aveiro, 
ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para tratamento da documen-
tação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, apoiado pela Fundação Calouste 
Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Registo de batismos, casamentos, óbitos, inventários de bens, receita e despesa, reconheci-
mentos e legitimações e rol de confessados.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Características físicas e requisitos técnicos: Razoável, pontualmente má.
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Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-
ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.

 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 
inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.

Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos: A Senhora da Alegria, Câmara 
Municipal de Aveiro, 2009, p. 92-136.

Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 
Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001
Título: Registos de batismo
Datas de produção: 1860-00-00 / 1899-00-00
Dimensão e suporte: 86 liv.; 1 cx.
Âmbito e conteúdo: Contêm dados de identificação relativos ao batismo, nascimento, filiação e naturalidade. 

Podem conter outras informações em averbamentos de casamentos, óbito, dissolução de casamento, perfilha-
ção, divórcio, procurações para padrinho/madrinha, etc.

Sistema de organização: Registos ordenados cronologicamente e numerados sequencialmente dentro do ano a 
que respeitam.

Instrumentos de descrição: Guia e Inventário
Existência e localização de cópias: Existem no Arquivo Distrital de Aveiro Série PT/ADAVR/PAVR12/001 os 37 livros 

de registo de batismo (cópia), sequencialmente com datas compreendidas entre 1860-1911, que aditam aver-
bamentos posteriores.

Unidades de descrição relacionadas: Existem no ADAVR os 63 livros de registo de batismos desta série, com datas 
compreendidas entre 1572-1911. PT/ADAVR/PAVR12/0001.

Regras ou convenções: ISAD-(G); Norma Internacional de Descrição Arquivística; Adotada pelo Comité de Normas 
de Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro de 1999. Conselho Internacional de Arquivos; trad ISBN-
972-8107-69-2. Grupo de trabalho para a normalização da descrição em Arquivo – Orientações para a descrição 
arquivística. 1ª versão: Lisboa: IANTT , 2006 124 p. ISBN-972-8107-88-9. DECRETO-LEI nº 1003/99. D.R. I Série 
262(99.11-10) 7904-7911

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0001
Título: Batismos
Datas de produção: 1860-01-01 / 1860-12-02
Dimensão e suporte: 1 liv. (50 f. ms., 320 x 230 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este Livro para os assentos de batismo na freguesia da Vera 

Cruz; e vai por mim numerado, rubricado e encerrado. E por verdade fiz este termo, que assigno – Aveiro 31 de 
Dezembro de 1859. O Vigário Geral Joaquim José Coelho de Sequeira”.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de batismos, liv. 1
Cota antiga: 13
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

pele;
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico de 1860-01-01 a 1860-12-30 aditando averba-

mentos posteriores. PT/ADAVR/PAVR12/001/0030.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0002
Título: Batismos
Datas de produção: 1861-01-02 / 1861-12-27
Dimensão e suporte: 1 liv. (48 f. ms., 320 x 225 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão ao MR Prior da Vera Cruz desta cidade para numerar e 

rubricar este livro que deve servir para nele se lançarem os assentos dos batismos da mesma Freguesia. Tam-
bém rubricará os dos casamentos e óbitos do registo paroquial deste ano de 1861. O Vigário Geral José António 
Pereira Bilhano”.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de batismos, liv. 2
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Cota antiga: 14
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

pele;
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0031.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0003
Título: Batismos
Datas de produção: 1862-01-01 / 1862-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (51 f. ms., 326 x 230 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para nele se lavrarem os assentos de batismo d’esta 

freguesia da Vera Cruz da cidade de Aveiro no seguinte ano de 1862; e vai numerado, rubricado e encerrado por 
mim. Aveiro 31 de Dezembro de 1861. O Prior João José Marques da Silva Valente”.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de batismos, liv. 3
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0032.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0004
Título: Batismos
Datas de produção: 1863-01-01 / 1863-12-24
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 48 f. ms., 320 x 225 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este Livro para nele se lançar o registo dos assentos de batis-

mo da Freguesia da Vera Cruz desta cidade. Dou comissão ao M Reverendo da mesma Freguesia para o numerar 
e rubricar. Aveiro 30 de Dezembro de 1862. José Pereira Bilhano.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de batismos, liv. 4
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0033.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0005
Título: Batismos
Datas de produção: 1864-01-01 / 1866-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 151 f. ms., 320 x 225 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão ao AB revisor, da freguesia da Vera Cruz ereta na cidade 

para numerar e rubricar este livro, que deve servir para o registo dos assentos de Batismos da mesma Freguesia. 
Aveiro 31 de Dezembro de 1863.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de batismos, liv. 5
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0034.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0006
Título: Batismos
Datas de produção: 1867-01-01 / 1868-12-27
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 98 f. ms., 320 x 225 mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de batismos, liv. 6
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0035.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0007
Título: Batismos
Datas de produção: 1869-01-07 / 1869-12-29
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 48 f. ms., 310 x 225 mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de batismos, liv. 7
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0036.
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0008
Título: Batismos
Datas de produção: 1870-01-02 / 1870-12-29
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 48 f. ms., 315 x 215 mm); 10 f.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Serve este livro para o registo dos assentos de batismo desta freguesia da 

Vera Cruz no ano de 1870 – E vai por mim numerado, rubricado e encerrado. Aveiro, 27 de Dezembro de 1869. o 
Prior da mesma freguesia e Vigário Geral interino, João José Marques da Silva Valente.” Anexa 10 documentos 
numerados de procuração para batismo.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de batismos, liv. 8
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0037.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0009
Título: Batismos
Datas de produção: 1871-01-05 / 1871-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 49 f. ms., 302 x 210 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão ao M. Reverendo Pároco da Freguesia da Vera Cruz desta 

cidade, para numerar, rubricar e encerrar este livro, que há-de servir para o registo dos batismos da mesma 
freguesia, no ano de 1871, conforme as prescrições do decreto de 2 de Abril de 1862. Aveiro 22 de Dezembro de 
1870. O Vigário geral, Doutor Damásio J. Fragoso.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de batismos, liv. 9
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0038.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0010
Título: Batismos
Datas de produção: 1872-01-03 / 1872-12-26
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 325 x 225 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão ao M. R. Dr. José Alves de Mariz, professor das disciplinas 

teológicas no curso eclesiástico desta Diocese para numerar, rubricar e encerrar este livro que no próximo futuro 
ano de 1872 há-de servir na freguesia de Vera Cruz desta cidade para o registo dos batismos. Aveiro, 2 de No-
vembro de 1871. Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de batismos, liv. 10
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0039.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0011
Título: Batismos
Datas de produção: 1873-01-03 / 1873-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 325 x 225 mm); 11 f.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão ao Chanceler deste Bispado o Rev. Manuel Ferreira Pinto de 

Sousa para numerar, rubricar e encerrar este livro que há-de servir na freguesia de Vera Cruz para o registo dos 
batismos no próximo futuro ano de 1873. Aveiro, 8 de Novembro de 1873. Manuel Augusto de Sousa Pires de 
Lima.” Adita 11 documentos numerados soltos de procuração para batismo.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de batismos, liv. 11
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0040.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0012
Título: Batismos
Datas de produção: 1874-01-01 / 1874-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 310 x 225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão ao Chanceler deste Bispado o Rev. Manuel Ferreira Pinto de 
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Sousa para numerar, rubricar e encerrar este livro que há-de servir na freguesia de Vera Cruz para o registo dos 
batismos no próximo futuro ano de 1874. Aveiro, 13 de Novembro de 1873. O Vigário Geral, Manuel Augusto de 
Sousa Pires de Lima.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 12
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0041.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0013
Título: Batismos
Datas de produção: 1875-01-01 / 1875-12-29
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 325 x 225 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão ao Chanceler deste Bispado o Rev. Manuel Ferreira Pinto de 

Sousa para numerar, rubricar e encerrar este livro que há-de servir na freguesia de Vera Cruz para o registo dos 
batismos no próximo futuro ano de 1875. Aveiro, 16 de Novembro de 1874. O Vigário Geral, Dr. Manuel Augusto 
de Sousa Pires de Lima.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 13
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0042.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0014
Título: Batismos
Datas de produção: 1876-01-01 / 1876-12-23
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 310 x 225 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão ao Chanceler deste Bispado, o Rev. Manuel Ferreira Pinto de 

Sousa para numerar, rubricar e encerrar este livro que há-de servir na freguesia de Vera Cruz para o registo dos 
batismos no próximo futuro ano de 1876. Aveiro, 10 de Novembro de 1875. O Vigário Geral, Dr. Manuel Augusto 
de Sousa Pires de Lima.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 14
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0043.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0015
Título: Batismos
Datas de produção: 1877-01-02 / 1877-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 325 x 225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão ao Chanceler deste Bispado, o Rev. Manuel Ferreira Pinto 

de Sousa para numerar, rubricar e encerrar este livro que há-de servir na freguesia de Vera Cruz para o registo 
dos batismos no próximo futuro ano de 1877. Aveiro, 13 de Dezembro de 1876. O Vigário Geral, Manuel Augusto 
de Sousa Pires de Lima.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 15
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0044.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0016
Título: Batismos
Datas de produção: 1878-01-01 / 1878-12-29
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 54 f. ms., 325 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão ao Chanceler deste Bispado, o Rev. Manuel Ferreira Pinto 

de Sousa para numerar, rubricar e encerrar este livro que há-de servir na freguesia de Vera Cruz para o registo 
dos batismos no próximo futuro ano de 1878. Aveiro, 5 de Dezembro de 1877. O Vigário Geral, Manuel Augusto 
de Sousa Pires de Lima.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro registos de batismos, liv. 16
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0045.
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0017
Título: Batismos
Datas de produção: 1879-01-08 / 1879-12-16
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 46 f. ms., 320 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão ao Chanceler deste Bispado, o Rev. Manuel Ferreira Pinto 

de Sousa para numerar, rubricar e encerrar este livro que há-de servir na freguesia de Vera Cruz para o registo 
dos batismos no próximo futuro ano de 1879 e nove. Aveiro, 20 de Novembro de 1878. O Vigário Geral, Manuel 
Augusto de Sousa Pires de Lima.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 17
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0046.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0018
Título: Batismos
Datas de produção: 1880-01-01 / 1880-12-27
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 51 f. ms., 320 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para o registo dos batismos da freguesia da Vera 

Cruz no ano de mil oitocentos e oitenta. Aveiro, 20 de Dezembro de 1879. O vigário geral substituto, Manuel 
Baptista da Cunha.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de batismos, liv. 18
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0047.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0019
Título: Batismos
Datas de produção: 1881-01-01 / 1881-12-25
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 52 f. ms., 320x220mm); 1f.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Dou comissão ao Rev. Domingos Tavares Afonso e Cunha para numerar, 

rubricar e encerrar este livro que há-de servir na freguesia de Vera Cruz para o registo dos batismos no próximo 
futuro ano de mil oitocentos e oitenta e um. Aveiro, 29 de Dezembro de 1880. O Vigário Geral, Manuel Baptista 
da Cunha.” Adita um documento numerado solto de procuração para batismo.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 19
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0048.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0020
Título: Batismos
Datas de produção: 1882-01-01 / 1882-12-24
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 320 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Tem este livro sessenta folhas por mim numeradas e rubricadas com o meu apelido 

de Belo – e há-de servir para os assentos dos batismos da freguesia da Vera Cruz no ano de mil oitocentos e oitenta e dois, 
E para se constar faço este termo que assino. Aveiro, 30 de Novembro de 1881. O Vigário Geral, António Mendes Belo.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 20
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0049.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0021
Título: Batismos
Datas de produção: 1883-01-06 / 1883-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 57 f. ms., 320 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para os assentos dos batismos da freguesia da Vera 

Cruz no ano de mil oitocentos e oitenta e três. E para constar faço este termo que assino. Aveiro, 12 de Dezembro 
de 1882. O Arcipreste, José Cândido Gomes de Oliveira Vidal.”
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Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 21
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0050.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0022
Título: Batismos
Datas de produção: 1884-01-06 / 1884-12-28
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 47 f. ms., 320 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para os assentos dos batismos da freguesia da 

Vera Cruz no ano de mil oitocentos e oitenta e quatro. E para constar faço este termo que assino. Aveiro, 25 de 
Novembro de 1883. O Arcipreste, José Cândido Gomes de Oliveira Vidal.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de batismos, liv. 22
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0051.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0023
Título: Batismos
Datas de produção: 1885-01-01 / 1885-12-25
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 63 f. ms., 320 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para os assentos dos batismos da freguesia da 

Vera Cruz no ano de mil oitocentos e oitenta e cinco. E para constar faço este termo que assino. Aveiro, 15 de 
Dezembro de 1884. O Arcipreste, José Cândido Gomes de Oliveira Vidal.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 23
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0052.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0024
Título: Batismos
Datas de produção: 1886-01-03 / 1886-12-14
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 65 f. ms., 320 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para os assentos dos batismos da freguesia da Vera 

Cruz no ano de mil oitocentos e oitenta e seis. Do que para constar faço este termo que assino. Aveiro, 11 de 
Novembro de 1885. O Cónego e Arcipreste, José Cândido Gomes de Oliveira Vidal.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 24
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0099.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0025
Título: Batismos
Datas de produção: 1887-01-04 / 1887-12-25
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 54 f. ms., 320 x 220 mm);
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para os assentos dos batismos da freguesia da Vera 

Cruz no ano de mil oitocentos e oitenta e sete. Do que para constar faço este termo que assino. Aveiro, 18 de 
Dezembro de 1886. O Cónego e Arcipreste, José Cândido Gomes de Oliveira Vidal.” Adita maço com três docu-
mentos numerados de procuração para batismo.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 25
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0100.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0026
Título: Batismos
Datas de produção: 1888-01-01 / 1888-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 58 f. ms., 320 x 220 mm)
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Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para os assentos dos batismos da freguesia da Vera 
Cruz no ano de mil oitocentos e oitenta e oito. Do que para constar faço este termo que assino. Aveiro, 16 de De-
zembro de 1887. O Cónego e Arcipreste, José Cândido Gomes de Oliveira Vidal.” Adita maço com 5 documentos 
numerados de procuração para batismo.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 26
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0101.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0027
Título: Batismos
Datas de produção: 1889-01-01 / 1889-12-29
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 64 f. ms., 320 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro para os assentos dos batismos da freguesia da Vera 

Cruz no ano de mil oitocentos e oitenta e nove. Do que para constar faço este termo que assino. Aveiro, 9 de De-
zembro de 1888. O Cónego e Arcipreste, José Cândido Gomes de Oliveira Vidal.” Adita maço com 6 documentos 
numerados de procuração para batismo.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 27
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0102.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0028
Título: Batismos
Datas de produção: 1890-01-06 / 1890-12-28
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 68 f. ms., 320x220mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 28
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0103.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0029
Título: Batismos
Datas de produção: 1891-01-01 / 1891-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 66 f. ms., 320 x 220 mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 29
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0104.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0030
Título: Batismos
Datas de produção: 1892-01-03 / 1892-12-28
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 66 f. ms., 320 x 220 mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 30
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0105.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0031
Título: Batismos
Datas de produção: 1893-01-01 / 1893-12-25
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 69 f. ms., 320x220mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 31
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0106.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0032
Título: Batismos



Diocese de Aveiro348

Datas de produção: 1894-01-05 / 1894-12-17
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 59 f. ms., 320x220mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 32
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0107.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0033
Título: Batismos
Datas de produção: 1895-01-02 / 1895-12-23
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 69 f. ms., 320x220mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 33
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0108.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0034
Título: Batismos
Datas de produção: 1896-01-05 / 1896-12-28
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 71 f. ms., 320x220mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 34

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0035
Título: Batismos
Datas de produção: 1897-01-03 / 1897-12-26
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 58 f. ms., 320x220mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 35

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0036
Título: Batismos
Datas de produção: 1898-01-02 / 1898-12-26
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 72 f. ms., 320x220mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 36

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0037
Título: Batismos
Datas de produção: 1899-01-01 / 1899-12-24
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 70 f. ms., 320x220mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz; registo de batismos liv. 37

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0038
Título: Batismos
Datas de produção: 1900-01-03 / 1900-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (138 registos) ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: Há-de servir este livro para nele se exararemos assentos dos batismos da 

freguesia da Vera Cruz da cidade de Aveiro no ano de mil novecentos de que para constar lavrou-se este, que 
assino. Vagos, 20 de Dezembro de 1899. O arcipreste, Alexandre José da Fonseca.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 38
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0039
Título: Batismos
Datas de produção: 1901-01-01 / 1901-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 142 registos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 39
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0040
Título: Batismos
Datas de produção: 1902-01-05 / 1902-12-25
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 136 registos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 40

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0041
Título: Batismos
Datas de produção: 1903-01-01 / 1903-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 145 registos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de batismos liv. 41

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0042
Título: Batismos
Datas de produção: 1904-01-06 / 1904-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 148 registos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 42

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0043
Título: Batismos
Datas de produção: 1905-01-01 / 1905-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 169 registos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 43

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0044
Título: Batismos
Datas de produção: 1907-01-01 / 1907-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 169 registos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 44
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/001/0154.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0045
Título: Batismos
Datas de produção: 1908-01-01 / 1908-12-28
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 147 registos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 45

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0046
Título: Batismos
Datas de produção: 1909-01-01 / 1909-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320 x 220mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 141 registos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 46

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0047
Título: Batismos
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Datas de produção: 1911-01-02 / 1911-03-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 61 registos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 47

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0048
Título: Batismos
Datas de produção: 1911-04-16 / 1911-12-28
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 69 registos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 48

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0049
Título: Batismos
Datas de produção: 1912-01-07 / 1912-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 121 registos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 49

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0050
Título: Batismos
Datas de produção: 1912-01-07 / 1912-12-30
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 121 registos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 50

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0051
Título: Batismos
Datas de produção: 1913-02-16 / 1913-08-21
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 51

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0052
Título: Batismos
Datas de produção: 1916-01-01 / 1916-12-03
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 52

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0053
Título: Batismos
Datas de produção: 1917-01-25 / 1917-12-16
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 129 registos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 53

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0054
Título: Batismos
Datas de produção: 1918-01-01 / 1918-12-23
Dimensão e suporte: 1 liv. (fol. ms., 320x220mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 54

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0055
Título: Batismos
Datas de produção: 1919-01-01 / 1919-12-30
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Dimensão e suporte: 1 liv. (83 fol. ms., 320 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lançarem os assentos dos batismos da 

freguesia da Vera Cruz deste arciprestado de Aveiro, no próximo ano de mil e novecentos e dezanove. Esgueira, 
27 de Novembro de 1918. O Arcipreste, José Rodrigues Gil.” Contém 92 registos.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 55
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0056
Título: Boletins de nascimento
Datas de produção: 1910-08-26 / 1918-12-19
Dimensão e suporte: 1 cx. (979 doc.)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos (boletins de Nascimento), cx. 56

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0057
Título: Batismos
Datas de produção: 1920-01-03 / 1920-12-26
Dimensão e suporte: 1 liv. (72 fol. ms., 320 x 220 mm)
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos. Termo de abertura: “Este livro há-de servir para 

nele se lançarem os assentos dos batismos da freguesia da Vera Cruz deste arciprestado de Aveiro, no próximo 
ano de mil novecentos e vinte. Esgueira, 16 de Dezembro de 1919. O Arcipreste, José Rodrigues Gil.” Contém 127 
registos de batismo; 33 registos de casamento; e 92 registos de óbito.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 57
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0058
Título: Batismos
Datas de produção: 1921-01-01 / 1921-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos. Termo de abertura: “Este livro há-de servir para 

nele se lançarem os assentos dos batismos da freguesia da Vera Cruz deste arciprestado de Aveiro, no próximo 
ano de mil novecentos e vinte. Esgueira, 16 de Dezembro de 1919. O Arcipreste, José Rodrigues Gil.” Contém 127 
registos de batismo; 33 registos de casamento; e 92 registos de óbito.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 58
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0059
Título: Batismos
Datas de produção: 1922-01-01 / 1922-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 59

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0060
Título: Batismos
Datas de produção: 1923-01-01 / 1923-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 60

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0061
Título: Batismos
Datas de produção: 1924-01-01 / 1924-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 61

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0062
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Título: Batismos
Datas de produção: 1925-01-01 / 1925-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 62

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0063
Título: Batismos
Datas de produção: 1926-01-01 / 1926-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 63

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0064
Título: Batismos
Datas de produção: 1927-01-01 / 1927-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 64

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0065
Título: Batismos
Datas de produção: 1928-01-01 / 1928-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 65

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0066
Título: Batismos
Datas de produção: 1929-01-01 / 1929-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 66

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0067
Título: Batismos
Datas de produção: 1930-01-01 / 1930-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 67

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0068
Título: Batismos
Datas de produção: 1931-01-01 / 1931-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 68

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0069
Título: Batismos
Datas de produção: 1932-01-01 / 1932-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 69
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0070
Título: Batismos
Datas de produção: 1933-01-01 / 1933-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 70

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0071
Título: Batismos
Datas de produção: 1934-01-01 / 1934-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 71

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0072
Título: Batismos
Datas de produção: 1935-01-01 / 1935-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 72

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0073
Título: Batismos
Datas de produção: 1936-01-01 / 1936-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 73

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0074
Título: Batismos
Datas de produção: 1937-01-01 / 1937-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 74

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0075
Título: Batismos
Datas de produção: 1938-01-01 / 1938-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 75

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0076
Título: Batismos
Datas de produção: 1939-01-01 / 1939-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 76

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0077
Título: Batismos
Datas de produção: 1940-01-01 / 1940-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
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Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 77
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0078
Título: Batismos
Datas de produção: 1941-01-01 / 1941-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 78

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0079
Título: Batismos
Datas de produção: 1942-01-01 / 1942-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 79

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0080
Título: Batismos
Datas de produção: 1943-01-01 / 1943-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 80

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0081
Título: Batismos
Datas de produção: 1944-01-01 / 1944-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 81

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0082
Título: Batismos
Datas de produção: 1945-01-01 / 1945-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 82

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0083
Título: Batismos
Datas de produção: 1946-01-01 / 1946-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 83

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0084
Título: Batismos
Datas de produção: 1947-01-01 / 1947-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 84

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0085
Título: Batismos
Datas de produção: 1948-01-01 / 1948-12-31
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Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 85

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/001/0086
Título: Batismos
Datas de produção: 1949-01-01 / 1949-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos, casamentos e óbitos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de batismos, liv. 86

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002
Título: Registos de casamento
Datas de produção: 1886-01-10 / 1919-12-15
Dimensão e suporte: 11 liv.; 8 mç.
Âmbito e conteúdo: Contém, quase sempre, dados sobre cada um dos nubentes (a sua idade, naturalidade, filiação, 

estado civil, profissão, ascendência até aos avós e eventualmente grau de parentesco). Podem conter averba-
mentos de dissolução por óbito de um dos cônjuges, divórcio, nulidade do casamento católico, separação de 
pessoas e bens ou só de bens, de convenção antenupcial, etc.

Instrumentos de descrição: Guia e Inventário
Unidades de descrição relacionadas: Existem no Arquivo Distrital de Aveiro os 49 livros de registo de casamento 

antecedentes desta série, com datas compreendidas entre 1572-1902. PT/ADAVR/PAVR12/3. Os livros de casa-
mento de 1920 a 1955 são mistos, compostos de batismos, casamentos e óbitos, Vd. Série Batismos PT/ADAVR/
DIO/PAVR12/001/0057 a 0086 .

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0001
Título: Casamentos
Datas de produção: 1911-01-09 / 1911-03-31
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 52 f. ms., 320x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos liv. 1
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/002/0172
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0002
Título: Casamentos
Datas de produção: 1911-05-09 / 1911-12-17
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 52 f. ms., 320x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos liv. 2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0003
Título: Casamentos
Datas de produção: 1911-01-09 / 1911-12-17
Dimensão e suporte: 1 mç. ( 320x230mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 27 processos de casamento de Janeiro a Dezembro de 1911.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos mç. 1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0004
Título: Casamentos
Datas de produção: 1912-01-07 / 1912-12-21
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 320x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos liv. 3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0005
Título: Casamentos
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Datas de produção: 1912-01-07 / 1912-12-21
Dimensão e suporte: 1 mç. (320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 30 processos de casamento de Janeiro a Dezembro de 1912 e listagem de cópia de 

registos de casamento.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos mç. 2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0006
Título: Casamentos
Datas de produção: 1913-01-01 / 1913-10-11
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 320x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos liv. 4

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0007
Título: Casamentos
Datas de produção: 1913-01-01 / 1913-10-11
Dimensão e suporte: 1 mç. (320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Contém 30 processos de casamento de Janeiro a Dezembro de 1913. contém cópia de registos 

de casamento.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos mç. 3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0008
Título: Casamentos
Datas de produção: 1914-01-25 / 1914-12-14
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Livro com registos parcialmente preenchidos. assinado pelos nubentes e testemunhas.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos liv. 5

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0009
Título: Casamentos
Datas de produção: 1914-01-25 / 1914-12-14
Dimensão e suporte: 1 mç. (320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Contém processos de casamento de Janeiro a Dezembro de 1914.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos mç. 4

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0010
Título: Casamentos
Datas de produção: 1915-01-06 / 1915-12-17
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Livro com registos parcialmente preenchidos. assinado pelos nubentes e testemunhas.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, registos de casamentos liv. 6

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0011
Título: Casamentos
Datas de produção: 1915-01-06 / 1915-12-17
Dimensão e suporte: 1 mç. (320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Contém processos de casamento de Janeiro a Dezembro de 1915.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos mç. 5

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0012
Título: Casamentos
Datas de produção: 1916-01-22 / 1916-12-25
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Livro com registos parcialmente preenchidos. assinado pelos nubentes e testemunhas.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos liv. 7
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Características físicas e requisitos técnicos: Sem encadernação
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0013
Título: Casamentos
Datas de produção: 1916-01-22 / 1916-12-25
Dimensão e suporte: 1 mç. (320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Contém processos de casamento de Janeiro a Dezembro de 1916.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos mç. 6

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0014
Título: Casamentos
Datas de produção: 1917-01-20 / 1917-12-16
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Livro com registos parcialmente preenchidos. assinado pelos nubentes e testemunhas.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos liv. 8

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0015
Título: Casamentos
Datas de produção: 1917-01-20 / 1917-12-16
Dimensão e suporte: 1 mç. (320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Contém processos de casamento de Janeiro a Dezembro de 1917.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos mç. 7

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0016
Título: Casamentos
Datas de produção: 1918-02-03 / 1918-12-13
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Livro com registos parcialmente preenchidos. assinado pelos nubentes e testemunhas.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos liv. 9

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0017
Título: Casamentos
Datas de produção: 1918-02-03 / 1918-12-13
Dimensão e suporte: 1 mç. (320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Contém processos de casamento de Janeiro a Dezembro de 1918.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos mç. 8

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0018
Título: Casamentos
Datas de produção: 1919-01-20 / 1919-12-15
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 50 f. ms., 320x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de casamentos liv. 10

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/002/0019
Título: Nota dos contraentes para casamento que foram proclamados na freguesia da Vera Cruz e dos que foram 

passados atestados para dispensa de proclamas
Datas de produção: 1886-01-10 / 1911-02-15
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Regista nome e filiação dos nubentes, naturalidades e moradas de 10 de Janeiro de 1886 a 

27 de Novembro de 1887 até fol. 20. Regista conta corrente com despesas na Câmara eclesiástica de Coimbra 
a Augusto Maria de Quadros e Câmara de 4 de Novembro de 1893 a 12 de Setembro de 1895, de despesas de 
licenças para casamento, certidões, processos e licenças para celebração de presbíteros, diáconos e minoristas, 
breves para conservação de sacrário (Capela dos Capões na Palhaça) e conta corrente com os notários apostó-
licos Pe. José Maria dos Santos e Adelino Correia de Aguiar de 13 de Janeiro de 1895 a 15 de Fevereiro de 1911. 
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Anexa documentos soltos de correspondência entre o pároco da Vera Cruz de Aveiro e arcipreste Manuel Ferreira 
Pinto de Sousa e câmaras eclesiásticas e carta de pároco passada por D. Manuel Correia de Bastos Pina António 
Augusto Gonçalves Estevão de 9 de Dezembro de 1907.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de casamento, liv.11
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/003
Título: Registos de óbito
Datas de produção: 1860-00-00 / 1919-00-00
Dimensão e suporte: 7 liv.
Âmbito e conteúdo: Podem conter dados sobre o dia, a hora e causa da morte, filiação (se for menor ou solteiro), 

local e data do enterramento. Contêm indicações sobre a existência ou não de testamento e o nome do testa-
menteiro, além da informação em averbamentos sobre a trasladação, ou na documentação mais recente, da 
cremação ou incineração do cadáver.

Idioma e escrita: Por (Português)
Instrumentos de descrição: Guia e Inventário
Unidades de descrição relacionadas: Existem no Arquivo Distrital de Aveiro os 49 livros de registo de óbitos an-

tecedentes desta série, com datas compreendidas entre 1572-1902. PT/ADAVR/PAVR12/3. Os livros de óbitos 
de 1920 a 1955 são mistos, compostos de batismos, casamentos e óbitos, Vd. Série Batismos PT/ADAVR/DIO/
PAVR12/001/0057 a 0086.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/003/0001
Título: Óbitos
Datas de produção: 1860-01-04 / 1860-12-28
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 48 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de este livro servir para os assentos d’ óbitos da freguesia da Vera 

Cruz: vai numerado e rubricado e encerrado por mim do que fiz este termo que assino. Aveiro 31 de Dezembro 
de 1859. O Vigário Geral, Joaquim José Coelho de Sequeira.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de óbitos liv. 1
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/003/0076
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/003/0002
Título: Óbitos
Datas de produção: 1861-01-15 / 1861-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 48 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de este livro servir para os assentos d’ óbitos nesta freguesia da Vera 

Cruz; e vai numerado, rubricado e encerrado por mim do que fiz este termo que assino. Aveiro 1 de Janeiro de 
1861. O Prior João José Marques da Silva Valente.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de óbitos liv. 2
Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/

PAVR12/003/0077
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/003/0003
Título: Óbitos
Datas de produção: 1905-01-02 / 1912-06-19
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 48 f. ms., 320x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de óbitos liv. 3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/003/0004
Título: Óbitos
Datas de produção: 1911-01-06 / 1911-03-31
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 48 f. ms., 320x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de óbitos liv. 4
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Existência e localização de cópias: Existe no ADAVR livro idêntico aditando averbamentos posteriores. PT/ADAVR/
PAVR12/003/0176

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/003/0005
Título: Óbitos
Datas de produção: 1911-04-00 / 1911-04-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 48 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Livro em branco sem registos. Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se exa-

rarem os assentos dos óbitos da freguesia da Vera Cruz da cidade de Aveiro, a começar no primeiro do mês de 
Abril do ano de mil novecentos e onze do que para constar mandei lavrar este termo que assino. Vagos 20 de 
Março de 1911. O arcipreste.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de óbitos liv. 5
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/003/0006
Título: Óbitos
Datas de produção: 1912-01-09 / 1912-12-27
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 48 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se exararem os assentos dos óbitos da 

freguesia da Vera Cruz da cidade de Aveiro, no ano de mil novecentos e doze do que para constar mandei lavrar 
este termo que assino. Vagos 20 de Dezembro de 1911. O arcipreste.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de óbitos liv. 6
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/003/0007
Título: Óbitos
Datas de produção: 1919-01-24 / 1919-12-29
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 48 f. ms., 320x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lançarem os assentos dos óbitos da 

freguesia da Vera Cruz deste arciprestado de Aveiro, no próximo ano de mil novecentos e dezanove. Esgueira 27 
de Novembro de 1918. O arcipreste, José Rodrigues Gil.”

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registos de óbitos liv. 7

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004
Título: Rol dos confessados
Título paralelo: Registos de Desobriga
Datas de produção: 1876-00-00 / 1949-00-00
Dimensão e suporte: 15 liv.
Âmbito e conteúdo: Rol ou arrolamento de registo de todos os elementos de um fogo com idade de confessar e 

comungar. A sua realização era imposta aos párocos como obrigatória pelas diversas constituições sinodais, que 
transcreveram as demandas do Concílio Tridentino. Cada pároco tinha que arrolar os seus paroquianos no perío-
do antes da quaresma. Ao fiel cristão cabia a obrigatoriedade de se dar ao rol, sendo um requisito fundamental 
para ser considerado freguês.

 Compõe o rol os lugares da freguesia, ruas, com os respetivos fogos, e as famílias de cada fogo e outros elemen-
tos do agregado familiar.

 Está organizado pelas ruas e lugares da freguesia, discriminadamente: Adro da Vera Cruz, Rua de São Bartolo-
meu, Rua do Norte, Rua do Vento, Rua de São Roque, Travessa de São Roque, São Gonçalinho, Cais Novo, Rua 
do Arco, Rua das Salineiras, Rua da Palmeira, Rua do Sol, Rua dos Marnotos, Rua do Alfena, Praça do Peixe, Rua 
da Rainha, Rua do Cais, Praça do Comércio, Rua dos Ferradores, Apresentação, Rua dos Mercadores, Travessa da 
Rua José Estêvão, Travessa do Côjo, Rua José Estêvão, Rua da Vera Cruz, Rua do Seixal, Rua do Gravito, Rua do 
Carril, Rua do Carmo e Sá, Rua da Estação, Rua das Arnelas, Marcos e Forca, Lugar da Presa e Quinta do Gato. Dá 
informação de idades, estado civil e regista profissões em alguns dos registos.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0001
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
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Datas de produção: 1876-00-00 / 1877-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 46 f. ms., 300x217mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0002
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1880-00-00 / 1880-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (40 f. ms., 325x230mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0003
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1881-00-00 / 1881-00-00
Nome produtor: Manuel Ferreira Pinto de Sousa, pároco
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0004
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1882-00-00 / 1882-00-00
Nome produtor: Manuel Ferreira Pinto de Sousa, pároco
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 100 f. ms., 325x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 4

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0005
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1883-00-00 / 1883-00-00
Nome produtor: Manuel Ferreira Pinto de Sousa, pároco
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 100 f. ms., 325x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 5

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0006
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1884-00-00 / 1885-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 100 f. ms., 325x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 6
Cota antiga: 142

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0007
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1886-00-00 / 1887-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 100 f. ms., 325x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 7
Cota antiga: 143

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0008
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1888-00-00 / 1889-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 100 f. ms., 325x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 8
Cota antiga: 144

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0009
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1890-00-00 / 1890-00-00
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Dimensão e suporte: 1 liv. ( 100 f. ms., 330x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 9

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0010
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1891-00-00 / 1892-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 100 f. ms., 330x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 10

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0011
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1893-00-00 / 1894-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 100 f. ms., 330x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 11

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0012
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1895-00-00 / 1896-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 100 f. ms., 330x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 12

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0013
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1898-00-00 / 1900-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 100 f. ms., 330x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 13

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0014
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1905-00-00 / 1911-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 100 f. ms., 330x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 14

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0015
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1920-00-00 / 1931-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 100 f. ms., 330x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 15

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/004/0016
Título: Rol dos confessados da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1944-00-00 / 1953-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 100 f. ms., 330x225mm)
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, rol dos confessados liv. 16

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005
Título: Pastorais e circulares do bispado de Aveiro
Datas de produção: 1844-06-14 / 1893-01-26
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Contém registo de circulares pastorais enviadas à Paróquia.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001
Título: Pastorais e circulares do bispado da Freguesia da Vera Cruz da cidade de Aveiro
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Datas de produção: 1844-06-14 / 1893-01-26
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se registarem as Pastorais e Circulares. 

Vai numerado e rubricado por mim com a firma Valente de que uso. Aveiro 20 de Novembro de 1859. Prior, João 
José Marques da Silva Valente.” Contém treslado de pastorais de 1858 a 1872 a f. 2-45 e pastorais e circulares 
soltas até 1891. Apensa índex solto em 2 fólios.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000001
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1859-11-24 / 1859-11-24
Nome produtor: Joaquim José Coelho de Sequeira, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular sobre a provisão do Arcebispo Primaz sobre o registo paroquial, conforme o decreto 

de 19 de Agosto de 1859.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.2

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000002
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1859-12-26 / 1859-12-26
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular sobre a Bula da Santa Cruzada.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.3

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000003
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1860-02-16 / 1860-02-16
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre a dispensa e abstinência na quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.7v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000004
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1860-03-10 / 1860-03-10
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão de 21 de fevereiro do Arcebispo Metropolitano, Primaz das Espanhas, 

de alocação ao Clero e Finis, encarregando o Dr. José António Pereira Bilhano do governo e administração da 
Diocese de Aveiro.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.8
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000005
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1860-03-30 / 1860-03-30
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre o sistema métrico decimal e sobre oratórios 

particulares
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.10

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000006
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1860-06-28 / 1860-06-28
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre as necessidades e tribulações do Sumo Pon-

tífice.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.11
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000007
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1860-08-06 / 1860-08-06
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre mapas estatísticos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.11v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000008
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1860-10-27 / 1860-10-27
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre preces pelo Santo Padre.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.12v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000009
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1860-11-27 / 1860-11-27
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre a Bula da Santa Cruzada
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.14

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000010
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1861-01-23 / 1861-01-23
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre a dispensa e abstinência
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.16

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000011
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1861-09-14 / 1861-09-14
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre mapas estatísticos dos contratos sobre bens 

eclesiásticos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.16v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000012
Título: Provisão pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1861-10-14 / 1861-10-14
Nome produtor: José Joaquim de Azevedo e Moura, Arcebispo de Braga
Âmbito e conteúdo: Provisão do Arcebispo Primaz de exortação aos bispados encarregando Juntas de Paróquia de 

proceder ao inventário de todo o espólio das igrejas.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.17

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000013
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1861-11-08 / 1861-11-08
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz para sufrágios pela alma do Infante D. Fernando
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.20

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000014
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
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Datas de produção: 1861-11-11 / 1861-11-11
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz para preces pro salute Regis.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.20v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000015
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1861-11-14 / 1861-11-14
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz para sufrágios pela alma de El Rei D. Pedro V, falecido 

no dia 11 pelas sete e um quarto da noite.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.21

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000016
Título: Provisão pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1861-11-16 / 1861-11-16
Nome produtor: José Joaquim de Azevedo e Moura, Arcebispo de Braga
Âmbito e conteúdo: Provisão do Arcebispo Primaz para sufrágios pela alma de El Rei D. Pedro V.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.21v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000017
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1861-11-28 / 1861-11-28
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre a Bula da Santa Cruzada e para que sacerdote 

nenhum celebre, confesse ou pregue sem que previamente haja apresentado as suas licenças ao respetivo 
pároco.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.24
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000018
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1862-01-04 / 1862-01-04
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz para sufrágios perla alma do Infante D. João.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.25

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000019
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1862-01-13 / 1862-01-13
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre a dispensa e abstinência.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.25v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000020
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1862-01-25 / 1862-01-25
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre a participação aos juízes dos órfãos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.26v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000021
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1862-05-10 / 1862-05-10
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
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Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre o registo paroquial, conforme o decreto de 2 
de Abril de 1862

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.26v
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000022
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1862-05-24 / 1862-05-24
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre mapas do Ministério dos Negócios Eclesiásticos 

e da Justiça.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.27

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000023
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1862-06-29 / 1862-06-29
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz para preces ad petemdam pluviam.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.27

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000024
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1862-08-23 / 1862-08-23
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz para se não tratar de política nos sermões.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.27v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000025
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1862-09-25 / 1862-09-25
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre informações para a Divisão Administrativa
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.29

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000026
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1863-01-10 / 1863-01-10
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre a dispensa e abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.29v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000027
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1863-04-09 / 1863-04-09
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz para preces pro felicite partu Regina.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.30

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000028
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1863-04-13 / 1863-04-13
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre as procissões.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.30v
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000029
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1863-04-23 / 1863-04-23
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz para preces ad petemdam pluviam.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.31v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000030
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1863-08-14 / 1863-08-14
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre esclarecimentos que os párocos devem forne-

cer aos inspetores das escolas.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.32

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000031
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1863-09-30 / 1863-09-30
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz para se fazerem demonstrações de regozijo pelo 

nascimento do príncipe
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.33

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000032
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1863-10-01 / 1863-10-01
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre a colecta da missa por Regem Nostrum Ludo-

vicum, Reginam Mariam, Regem Ferdinandum et Principes cum prole Regia.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.33v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000033
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1863-12-31 / 1863-12-31
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre a publicação da Bula da definição dogmática 

da Conceição Imaculada da Virgem pelo papa Pio IX, marcando o dia 8 de dezembro de cada ano para a festa, 
pelas letras apostólicas expedidas de Roma no dia 25 de Setembro de 1863.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.33v
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000034
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1864-01-02 / 1864-01-02
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre a obrigação ofício da Virgem da Imaculada 

Conceição
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.35

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000035
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1865-01-24 / 1865-01-24
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre o indulto para se poder comer carne na Quaresma
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Cota atual: f.35v
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000036
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1868-02-22 / 1868-02-22
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre o indulto para se poder comer carne na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.36v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000037
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1868-03-18 / 1868-03-18
Nome produtor: José Joaquim de Carvalho e Góis, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre a exoneração do Rev. José António Pereira 

Bilhano e nomeação de José Joaquim de Carvalho Góis para o governo da Diocese de Aveiro a 16 de Março.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.37v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000038
Título: Saudação pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1868-03-25 / 1868-03-25
Nome produtor: José Joaquim de Carvalho e Góis, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Saudação pastoral de José Joaquim de Carvalho Góis á Diocese de Aveiro.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.37v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000039
Título: Provisão pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1868-04-15 / 1868-04-15
Nome produtor: José Joaquim de Carvalho e Góis, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Pastoral de José Joaquim de Carvalho Góis por provisão do Arcebispo Primaz, sobre as visitas 

pastorais à Diocese de Aveiro.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.39v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000040
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1868-11-10 / 1868-11-10
Nome produtor: José Joaquim de Carvalho e Góis, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de José Joaquim de Carvalho Góis sobre a criação de um Asilo para a infância desvalida 

em Aveiro.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.40v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000041
Título: Exortação pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1868-12-13 / 1868-12-13
Nome produtor: José Joaquim de Carvalho e Góis, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Exortação pastoral de José Joaquim de Carvalho Góis sobre a Bula da Santa Cruzada.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.41v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000042
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1869-01-04 / 1869-01-04
Nome produtor: José Joaquim de Carvalho e Góis, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de José Joaquim de Carvalho Góis sobre a dispensa e abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.41v
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000043
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1869-12-30 / 1869-12-30
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre o falecimento de José Joaquim de Carvalho Góis 

e nomeação de Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima para o governo da Diocese de Aveiro a 26 de Outubro.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.41v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000044
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1871-10-16 / 1871-10-16
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz para o uso de carne na quaresma de 1871.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.42

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000045
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1871-12-09 / 1871-12-09
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre o arquivo paroquial.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.42

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000046
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1871-12-26 / 1871-12-26
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre mapas estatísticos.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.43v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000047
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1872-05-31 / 1872-05-31
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre licenças de matrimónio a militares.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.44

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000048
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1872-09-04 / 1872-09-04
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre dispensa e abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f.44v

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000049
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1872-10-20 / 1872-10-20
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre dispensa e abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000050
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1872-12-23 / 1872-12-23
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Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima sobre o serviço de registo paroquial.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000051
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1873-05-28 / 1873-05-28
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima sobre emolumentos e salários.
Cota atual: f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000052
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1873-05-30 / 1873-05-30
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima sobre o assalto à Igreja de São Pedro Fins 

de Aradas na noite de 28 para 29 de Maio, e prevenção sobre esta matéria nas igrejas da Diocese de Aveiro, pelo 
disposto na constituição do bispado de Coimbra 5º, const6ª’2º, da circular de 22 de Fevereiro de 1810 e provisão 
de 1 de Dezembro de 1818.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000053
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1873-11-06 / 1873-11-06
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima sobre licença para celebrar a missa.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000054
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1874-02-12 / 1874-02-12
Nome produtor: Manuel Baptista da Cunha, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Baptista da Cunha sobre dispensa e abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000055
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1874-12-21 / 1874-12-21
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima sobre a publicação da Bula da Santa Cru-

zada.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000056
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1875-04-24 / 1875-04-24
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Augusto de Sousa Pires sobre a notícia do falecimento de cidadãos belgas 

em Aveiro e Ílhavo.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000057
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1875-08-03 / 1875-08-03
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Nome produtor: Manuel Baptista da Cunha, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Augusto de Sousa Pires sobre o Jubileu do ano santo na Diocese de Aveiro
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000058
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1876-01-31 / 1876-01-31
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Augusto de Sousa Pires sobre dispensa e abstinência na Quaresma.
Cota atual: f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000059
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1876-11-30 / 1876-11-30
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Augusto de Sousa Pires sobre o não conhecimento da doutrina cristã dos 

fiéis que pretendem contrair o matrimónio.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000060
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1876-12-28 / 1876-12-28
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Augusto de Sousa Pires sobre dispensa e abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000061
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1877-12-18 / 1877-12-18
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima sobre a publicação da Bula da Santa Cruzada.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000062
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1878-02-10 / 1878-02-10
Nome produtor: Manuel Baptista da Cunha, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Baptista da Cunha sobre o falecimento do papa Pio IX.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000063
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1878-02-23 / 1878-02-23
Nome produtor: Manuel Baptista da Cunha, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Baptista da Cunha por provisão do Núncio Apostólico sobre dispensa e 

abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000064
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1879-02-20 / 1879-02-20
Nome produtor: Manuel Baptista da Cunha, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de Manuel Baptista da Cunha sobre um Te Deum a celebrar na Igreja da Misericórdia 

de Aveiro em ação de graça pela nomeação do papa Leão XIII, o cardeal Pecci.
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Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000065
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1881-01-28 / 1881-01-28
Nome produtor: Manuel Baptista da Cunha, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre dispensa e abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000066
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1881-08-28 / 1881-08-28
Nome produtor: António Mendes Belo, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de António Mendes Belo sobre renovação das cartas de encomendação.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000067
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1881-10-10 / 1881-10-10
Nome produtor: António Mendes Belo, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular de António Mendes Belo sobre as letras apostólicas de 12 de Março do papa Leão XIII 

para o Jubileu extraordinário anunciado na Diocese de Aveiro.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000068
Título: Letras Apostólicas do papa Gregório XVI
Datas de produção: 1844-06-14 / 1844-06-14
Nome produtor: Papa Gregório XVI
Âmbito e conteúdo: Letras apostólicas in forma brevis do santíssimo padre Gregório XVI expedidas de Roma em 14 

de Junho de 1844 pelas quais se diminui o número dos dias santos de guarda do reino, e domínios de Portugal 
e se abolem totalmente nos mesmos reinos e domínios os dias de preceito, ou dias santos dispensados, quanto 
à obrigação de ouvir neles missa e não trabalhar em obras servís. Edição: Lisboa, na Imprensa Nacional 1844.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000069
Título: Circular do ministério dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça
Datas de produção: 1859-04-23 / 1859-04-23
Nome produtor: João Baptista da Silva Ferrão de Carvalho e Martens
Âmbito e conteúdo: Circular do Ministério dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça sobre procissões e festividades.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000070
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1858-09-14 / 1858-09-14
Nome produtor: Joaquim José Coelho de Sequeira, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre missas pro populo.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000071
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1862-11-22 / 1862-11-22
Nome produtor: José António Pereira Bilhano, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre a Bula da Santa Cruzada.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000072
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1868-12-13 / 1868-12-13
Nome produtor: José Joaquim de Carvalho e Góis, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre a Bula da Santa Cruzada
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000073
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1869-06-29 / 1869-06-29
Nome produtor: José Joaquim de Carvalho e Góis, Vigário geral
Âmbito e conteúdo: Circular por provisão do Arcebispo Primaz sobre o aniversário da definição dogmática da Ima-

culada Conceição de Maria.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000074
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1870-11-07 / 1870-11-07
Nome produtor: Damásio Jacinto Fragoso, Vigário Geral
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000075
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1872-12-17 / 1872-12-17
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000076
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1873-11-18 / 1873-11-18
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000077
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1873-11-26 / 1873-11-26
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000078
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1875-06-10 / 1875-06-10
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000079
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1877-08-06 / 1877-08-06
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000080
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
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Datas de produção: 1877-09-26 / 1877-09-26
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000081
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1880-10-10 / 1880-10-10
Nome produtor: Manuel Baptista da Cunha, Vigário geral
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000082
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1880-12-20 / 1880-12-20
Nome produtor: Manuel Baptista da Cunha, Vigário geral
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000083
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1880-11-27 / 1880-11-27
Nome produtor: Manuel Augusto de Sousa Pires de Lima, Vigário geral
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000084
Título: Letras Apostólicas do papa Leão XIII
Datas de produção: 1881-03-12 / 1881-03-12
Nome produtor: Papa Leão XIII
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000085
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1881-06-26 / 1881-06-26
Nome produtor: António Mendes Belo, Vigário geral
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000086
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1881-12-02 / 1881-12-02
Nome produtor: António Mendes Belo, Vigário geral
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000087
Título: Circular pastoral do Bispado de Aveiro
Datas de produção: 1882-09-20 / 1882-09-20
Nome produtor: António Mendes Belo, Vigário geral
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000088
Título: Carta pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1882-09-18 / 1882-09-18
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Carta pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, aos arciprestes do couto 

do mosteiro, Sandomil e Santa Maria, sobre a circunscrição diocesana.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000089
Título: Provisão pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1882-09-30 / 1882-09-30
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Carta pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a circunscrição 

diocesana.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000090
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1882-12-21 / 1882-12-21
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre o ensino da 

doutrina cristã.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000091
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1883-01-27 / 1883-01-27
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a dispensa e 

abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000092
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1883-10-21 / 1883-10-21
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre o programa para 

a procissão da grande romaria do Rosário de Coimbra a Aveiro a celebrar na Igreja de Nossa Senhora da Glória 
no dia 28 de Outubro.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000093
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1883-12-01 / 1883-12-01
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a aplicação da 

Bula da Santa Cruzada.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000094
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1888-02-08 / 1888-02-08
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: sobre a dispensa e abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000095
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1888-09-04 / 1888-09-04
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: sobre a encíclica Quod anniversarius do papa Leão XIII de 1888.
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Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000096
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1889-02-12 / 1889-02-12
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a dispensa e 

abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000097
Título: Pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1889-09-25 / 1889-09-25
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a encíclica do papa Leão 

XIII de 15 de Agosto de 1889.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000098
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1890-02-12 / 1890-02-12
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a dispensa e 

abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000099
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1890-02-23 / 1890-02-23
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre o ultimato inglês.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000100
Título: Carta pastoral do bispado de Coimbra
Datas de produção: 1887-09-26 / 1887-09-26
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Carta pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000101
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1887-12-23 / 1887-12-23
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000102
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1887-02-24 / 1887-02-24
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000103
Título: Carta pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1893-01-26 / 1893-01-26
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre o jubileu epis-

copal do papa Leão XIII.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000104
Título: Pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1891-01-30 / 1891-01-30
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a ria de Aveiro.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000105
Título: Carta encíclica do papa Leão XIII
Datas de produção: 1883-09-01 / 1883-09-01
Nome produtor: Papa Leão XIII
Âmbito e conteúdo: Carta encíclica do papa Leão XIII, sobre a devoção e prática do rosário à Virgem.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000106
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1884-03-21 / 1884-03-21
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a aplicação e 

distribuição às paróquias da Bula da Santa Cruzada.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000107
Título: Pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1884-09-26 / 1884-09-26
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a devoção do 

Rosário.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000108
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1884-08-29 / 1884-08-29
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre o culto mariano.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000109
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1884-02-13 / 1884-02-13
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre indulgências.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000110
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Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1884-02-15 / 1884-02-15
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a dispensa e 

abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000111
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1884-02-13 / 1884-02-13
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a devoção da 

Virgem do Rosário.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000112
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1885-01-28 / 1885-01-28
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a dispensa e 

abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000113
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1886-02-25 / 1886-02-25
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a dispensa e 

abstinência na Quaresma.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000114
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1885-01-21 / 1885-01-21
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a aplicação e 

distribuição às paróquias da Bula da Santa Cruzada.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000115
Título: Pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1886-09-26 / 1886-09-26
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a devoção do Rosário.
Cota atual: f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000116
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1885-03-07 / 1885-03-07
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre o subsídio da 

Bula da Santa Cruzada.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n
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l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000117
Título: Pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1886-03-03 / 1886-03-03
Nome produtor: José Ferreira Fresco, governador do bispado
Âmbito e conteúdo: Pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre o jubileu extraordinário.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000118
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1886-03-04 / 1886-03-04
Nome produtor: José Ferreira Fresco, governador do bispado
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre o subsídio da 

Bula da Santa Cruzada.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000119
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1886-01-23 / 1886-01-23
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a visita ad sacra 

limina a Roma, obrigação dos bispos diocesanos e outros prelados da Igreja Católica, de a cada 5 anos se encon-
trarem com o Papa, visitando os túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000120
Título: Carta pastoral do bispado de Coimbra
Datas de produção: 1887-02-08 / 1887-02-08
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Carta pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre o seminário e 

curso eclesiástico.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000121
Título: Circular da Repartição de fazenda do Distrito de Aveiro
Datas de produção: 1886-07-14 / 1886-07-14
Nome produtor: Diniz Kopke Silva Campos de Sousa Lobo, delegado do tesouro
Âmbito e conteúdo: Circular da Repartição de fazenda do distrito de Aveiro sobre coletas.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000122
Título: Aviso do Cardeal Patriarca
Datas de produção: 1886-10-28 / 1886-10-28
Nome produtor: João Evangelista de Lima Vidal, Arcebispo Mitilene
Âmbito e conteúdo: Aviso do Cardeal Patriarca sobre o cuidado com o sacrário e santíssimo sacramento da eucaristia.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000123
Título: Minuta do bispado de Coimbra
Datas de produção: 1887-00-00 / 1887-00-00
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Minuta do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre o envio e oferta ao papa 

de gratificações da Diocese de Coimbra, entre estas, dois vasos da fábrica da Vista Alegre, doze jarras da fábrica 
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da Marinha Grande pelo bispo de Coimbra, volumes do jornal do bispado e fotografias dos seus edifícios para a 
exposição no Vaticano de celebração do seu jubileu.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n
l	 Nível de descrição: D

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/0001/000124
Título: Circular pastoral do Bispado de Coimbra
Datas de produção: 1886-05-06 / 1886-05-06
Nome produtor: Manuel Correia de Bastos Pina, Bispo de Coimbra
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispo de Coimbra, D. Manuel Correia de Bastos Pina, sobre a proibição de 

mulheres de tocarem ou cantarem nas bandas filarmónicas em festividades religiosas.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais e circulares, liv.1 f. s/n

l	 Nível de descrição: D
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/005/000001
Título: Circular pastoral do bispado de Aveiro respetiva aos ritos da Semana Santa dirigida aos Párocos desta cidade 

de Aveiro por D. António Freire Gameiro Bispo de Aveiro com seu selo de armas
Datas de produção: 1791-02-16 / 1791-02-16
Nome produtor: José de Abrantes Ferreira, prior de Alquerubim e provisor do bispado de Aveiro
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Circular pastoral do bispado de Aveiro dada por D. António Freire Gameiro Bispo de Aveiro res-

petiva aos ritos da Semana Santa e proibição de armações e ornamentos nas igrejas dirigida aos Párocos desta 
cidade de Aveiro com seu selo de armas.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, registo de pastorais, doc.1
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006
Título: Legados Pios e Indulgências
Datas de produção: 1588-00-00 / 1828-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Contém traslados de verbas de testamento, de missas e obrigações dos legados, lembranças 

e relações de vigários de 1588 até 1828.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001
Título: Verbas dos Testamentos, missas e outras obrigações de legados pios da Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1588-00-00 / 1828-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 x 220 mm; 95 fol. ms.)
Âmbito e conteúdo: Contém traslados de verbas de testamento, de missas e obrigações dos legados, lembranças 

e relações de vigários de 1588 até 1828.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1
Cota antiga: 16; 206
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado em pergaminho.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/1
Título: Certidão de Verba de Testamento de Maria Saraiva Vilalobos
Datas de produção: 1685-00-00 / 1711-10-30
Âmbito e conteúdo: Verba do testamento de D. Maria Saraiva Vilalobos feita na nota do tabelião Manuel Lopes 

Coelho e Roque de Matos Adrião, escrivão, instituindo meio anual de missas na Igreja da Vera Cruz de Aveiro 
instituídas numa quinta, moinhos, pinhais e terras na Vila de Ovar herdadas de seu marido Belchior Correia de 
Vasconcelos de que é administradora Júlia Josefa da Figueiredo Vilalobos, viúva de Julião de Figueiredo Leão de 
Verdemilho

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 1
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/2
Título: Certidão de Verba de Testamento de João Rebelo de Almeida
Datas de produção: 1711-10-31 / 1711-10-31
Âmbito e conteúdo: Verba do testamento de João Rebelo de Almeida, cirurgião da freguesia da Vera Cruz de Aveiro.
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Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 2
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/3
Título: Escritura de obrigação de missas feita por Maria da Mota, viúva de Roque de Matos Adrião da Vila de Aveiro 

do legado de Maria da Graça avó de D. Francisco de Castelo Branco de Lisboa
Datas de produção: 1683-00-00 / 1711-11-03
Âmbito e conteúdo: Certidão e renovação de obrigação que faz Maria da Mota, viúva de Roque de Matos Adrião de 

Aveiro da obrigação de vinte missas anuais na Igreja da Vera Cruz de Aveiro impostas em umas casas em que 
vive no Seixal, compradas por seu marido a D. Francisco de Castelo Branco e sua mulher D. Maria Eugénia de 
Lisboa por escritura feita na nota do tabelião Domingos João de Macedo da Vila de Aveiro, e instituídas por D. 
Maria da Graça avó do vendedor, e que hoje cumprem os herdeiros de Maria da Mota, António Rangel e Melo 
de Aveiro.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 3
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/4
Título: Certidão de Verba de Testamento de Maria Chamorro mulher do capitão António Soares Coelho
Datas de produção: 1712-02-15 / 1712-02-15
Âmbito e conteúdo: Verba de Testamento de Maria Chamorro mulher do capitão António Soares Coelho de tosa a 

sua fazenda da quinta do Sobreiro, foros de Domingos Fernandes Panra e de Sebastião dos Santos de Verde-
milho, João Simões de Aradas, João António Rangel de Vagos, Manuel João o Grande de São João, Domingos 
Belchior de Fermelã, Bartolomeu Dias do Outeiro, Pedro Fernandes o manco de Fermelã, a viúva de Pedro 
Fernandes.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 4
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/5
Título: Escritura de compra que faz José Ribeiro da Cruz, ourives de Aveiro a Gregório Ribeiro, mercador de vinhos e 

sua mulher de casas na rua de Santa Cruz de Aveiro com obrigação de missas pelo Pe. Miguel Brás
Datas de produção: 1712-01-05 / 1712-01-05
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que faz José Ribeiro da Cruz, ourives de Aveiro a Gregório Ribeiro, mercador 

de vinhos e sua mulher de casas na rua de Santa Cruz de Aveiro com obrigação de missas pelo Pe. Miguel Brás.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 6

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/6
Título: Certidão de Verba de Testamento de Frei Luís Lopes, vigário da Igreja da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1712-02-15 / 1712-02-15
Âmbito e conteúdo: Verba de Testamento de Frei Luís Lopes, vigário da Igreja da Vera Cruz de Aveiro onde instituiu 

um ano de missas à Confraria das Almas na Capela das Almas da mesma igreja deixando de oferta aos padres 
do Convento de Santo António de Aveiro oferta de pão, vinho e pescado em dias de peixe ou um carneiro em 
dias de carne, deixando à Confraria vários aforamentos para sustento desta.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 7
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/7
Título: Certidão de Verba de Testamento do Padre Manuel Lopes Figueira
Datas de produção: 1712-02-15 / 1712-02-15
Âmbito e conteúdo: Verba de Testamento do Pe. Manuel Lopes Figueira em que instituiu em sua sobrinha Ana 

Lopes com obrigação de uma Capela Irmandade das Almas de cinquenta missas anuais e três do Natal impostos 
numa terra nas Quintãs e Cruz Alta, uma terra na estrada de Aradas e duas moradas de casas térreas na rua do 
Seixal.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 10
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/8
Título: Certidão de Verba de Testamento de Miguel Rangel
Datas de produção: 1712-04-21 / 1712-04-21
Âmbito e conteúdo: Verba de Testamento de Miguel Rangel instituindo duzentas missas anuais por alma de seus 
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pais, irmãos e avós na Igreja da Vera Cruz e vestimenta a cinco pobres impostas em casas na rua Larga de 
Aveiro, casas na rua das Bestas , casas em Vila Nova e trinta e dois meios da marinha das Entortas, trinta meios 
no Esteiro de Sama da marinha do Enjeitado, vinhas e vessadas em Esgueira, vinte e seis meios de marinha no 
Esteiro de Sama de sua Majestade chamada a Suya, casas na Ribeira e praça, e alqueires de trigo que paga o 
Gadelha da azenha da Confraria de Nossa Senhora da Graça, tudo incorporado em morgadio e capela deixando 
como administrador seu sobrinho António Rangel de Quadros de Aveiro.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 12
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/9
Título: Certidão de Verba de Testamento de Ana dos Santos
Datas de produção: 1678-04-28 / 1712-04-30
Âmbito e conteúdo: Verba de Testamento de Ana dos Santos onde instituiu quatro missas perpétuas na igreja de S. 

Gonçalo desta Vila impostas em sete leiras de terra lavradia, no sítio da Granja, atrás da igreja da Vera Cruz, e 
noutra leira, no mesmo sítio, chamada a terra do Bitério.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 14v
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/10
Título: Escritura de compra que faz Gonçalo da Maia Regalo a Maria Ferreira, viúva de João Madeira, de duas casas 

na Rua de São Paulo em Aveiro
Datas de produção: 1712-06-11 / 1712-06-11
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra que faz Gonçalo da Maia Regalo de duas casas na Rua de São Paulo de 

Aveiro, com obrigação anual de três missas de Natal.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 17v

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/11
Título: Certidão de Verba de Testamento do Padre João Antão
Datas de produção: 1683-00-00 / 1712-09-30
Âmbito e conteúdo: Verba de Testamento do Padre João Antão com obrigação de dez missas impostas num chão 

em São Roque da freguesia da Vera Cruz de Aveiro.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 19

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/12
Título: Escritura de obrigação de missas feita por Manuel de Almeida Cardoso e seu irmão
Datas de produção: 1712-10-12 / 1712-10-12
Âmbito e conteúdo: Escritura de obrigação de três missas anuais de Natal na Igreja da Vera Cruz de Aveiro feita por 

Manuel de Almeida Cardoso e seu irmão impostas em casas na rua Larga de Aveiro que foram Gaspar Moreira.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 20

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/13
Título: Escritura de obrigação de missas feita por Manuel dos Santos instituídas por Pedro Gomes
Datas de produção: 1712-12-04 / 1712-12-04
Âmbito e conteúdo: Escritura de obrigação de três missas de Natal feita por Manuel dos Santos, pescador de Aveiro 

instituídas por Pedro Gomes impostas nas suas casas da rua de São Bartolomeu.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 21

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/14
Título: Certidão das Verbas de obrigação de missas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro 

além das instituídas pela Verba de Testamento de Ana de Brito
Datas de produção: 1634-09-01 / 1712-12-06
Âmbito e conteúdo: Certidão das verbas de obrigação de missas da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera 

Cruz de Aveiro passada pelo tombo da Irmandade: a fol. 32, 1638-09-01, escritura de aforamento de casas ao 
lado da Capela de Nossa Senhora da Graça deixadas por Margarida Tomás com obrigação de seis missas; a fol. 
34, 1634-09-01, verba do testamento do Pe. Miguel Brás deixando imposição de missas nas casas de Maria 
Nunes, viúva de Francisco Nunes na Praça de Aveiro, um terço das casas que foram de Manuel de Macedo bar-
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beiro, e renda das casas de Manuel Fernandes Cordeiro debaixo dos balcões; a fol. 34v., 1636-04-13, verba do 
testamento de Antónia André Payota viúva de Manuel Miguéis deixando três meios de marinha com obrigação 
de quatro missas.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 22
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/15
Título: Escritura de obrigação de missas feita por José Ribeiro, alfaiate impostas por Maria da Veiga nas casas das 

cinco ruas compradas a seu sobrinho António da Veiga, sapateiro e mulher.
Datas de produção: 1710-00-00 / 1713-01-13
Âmbito e conteúdo: Escritura de obrigação de missas feita por José Ribeiro, alfaiate impostas por Maria da Veiga nas 

casas das cinco ruas compradas a seu sobrinho António da Veiga, sapateiro e mulher.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 23

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/16
Título: Certidão de Verba de Testamento de Ana de Brito, viúva de Pedro da Silva
Datas de produção: 1693-11-23 / 1713-10-16
Âmbito e conteúdo: Verba de Testamento de Ana de Brito, viúva de Pedro da Silva, feita em 1695-09-18 onde dei-

xou à Irmandade do Santíssimo Sacramento da Vera Cruz de Aveiro as suas casa junto ao cruzeiro de Vera Cruz 
e 19 alqueires de milho por Francisco João e sua mulher da Póvoa e vinte à Senhora do Paço por uma escritura 
na nota de José de Magalhães da Vila de Esgueira com obrigação de missas por seu irmão Manuel Cação e pais, 
Cosme Cação e Margarida Gonçalves. Apensa treslado anterior da escritura de aforamento de Pedro da Silva e 
mulher Ana de Brito de Aveiro a Francisco João e sua mulher Maria da Cunha de Vilarinho de um chão de terra 
chamado a Rosa no lugar da Póvoa do Paço em Esgueira.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 25v
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/17
Título: Escritura de obrigação de cinco missas que faz António Fernandes Patacão, marceneiro em casas junto ao 

cruzeiro de Vera Cruz compradas com esta obrigação a Mariana de Castelo Branco, viúva do Gião
Datas de produção: 1709-00-00 / 1714-01-07
Âmbito e conteúdo: Escritura de obrigação de cinco missas que faz António Fernandes Patacão, marceneiro em 

casas junto ao cruzeiro de Vera Cruz compradas com esta obrigação a Mariana de Castelo Branco, viúva do Gião.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 30

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/18
Título: Escritura de doação que faz António Migueis o Chora e sua mulher Luísa André
Datas de produção: 1712-05-11 / 1713-12-28
Âmbito e conteúdo: Escritura de doação que faz António Migueis o Chora e sua mulher Luísa André de todos os seus 

bens e de mão comum com a obrigação de cem missas na Igreja da Vera Cruz.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 31

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/19
Título: Escritura de obrigação de missas que fazem Domingos Tavares, mercador e sua mulher Maria dos Santos na 

casas da Rua Larga deixadas por testamento de Manuel dos Reis Calado, e mulher Margarida Rebela
Datas de produção: 1697-09-15 / 1714-02-04
Âmbito e conteúdo: Escritura de obrigação de missas que fazem Domingos Tavares, mercador e sua mulher Maria dos 

Santos na casas da Rua Larga deixadas por testamento de Manuel dos Reis Calado, e mulher Margarida Rebela.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 33v

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/20
Título: Certidão de Verba de Testamento do Padre Gabriel Gonçalves
Datas de produção: 1588-00-00 / 1714-05-08
Âmbito e conteúdo: Verba de Testamento do Padre Gabriel Gonçalves em que deixou missas impostas com obriga-

ção nos dez meios de marinha e um quarteirão no Puxadouro e uma terra
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 35
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l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/21
Título: Certidão de Verba de Testamento de Leonarda da Cruz
Datas de produção: 1685-00-00 / 1686-05-05
Âmbito e conteúdo: Verba de Testamento de Leonarda da Cruz escrita na nota do tabelião João Ferreira da Vila de 

Aveiro, com obrigação de trinta missa na Igreja da Vera Cruz de Aveiro impostas em casas térreas que possui 
Domingos João, sombreireiro e quintal da Rua da Palmeira, que possui Gregório Simões e nove alqueires de 
trigo pagos por Manuel Francisco do lugar da Moita, termo da Vila de Eixo, obrigações dadas pelo testamenteiro 
Francisco da Mota.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 36v
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/22
Título: Certidão de Verba de Testamento de Isabel de Couros
Datas de produção: 1687-10-09 / 1729-11-22
Âmbito e conteúdo: Verba de Testamento de Isabel de Couros instituindo cinquenta missas anuais na Igreja da Vera 

Cruz de Aveiro, obrigadas por sua sobrinha Eufémia de Figueiredo, moradora na Vila de Góis e efetivadas por seu 
procurador Manuel João Monteiro, marnoto de Sá.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 36v
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12/006/0001/23
Título: Escritura de obrigação de missas que tem a Irmandade de Santo André da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1715-01-20 / 1715-01-20
Âmbito e conteúdo: Escritura de obrigação de missas que tem a Irmandade de Santo André da Vera Cruz de Aveiro: 

uma missa pela alma de António André Preto em dia de São Filipe e São Tiago; missa por alma do padre Miguel 
Brás; duas missas anuais por alma de João Simões Estefânia; três missas de Natal pela alma de Antónia André; 
sete missas pela alma de Manuel de Santo Tirso.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 37

l	 Nível de descrição: SF
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ
Título: Fábrica da Igreja Paroquial da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1910-11-08 / 1979-10-12
Dimensão e suporte: 7 liv.; 5 mç.; 2 doc.
Sistema de organização: Organização por séries, ordenados cronologicamente
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/001
Título: Atas
Datas de produção: 1957-06-22 / 1979-10-12
Dimensão e suporte: 2 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/001/0001
Título: Actas da Comissão da Fábrica da Igreja da Paróquia da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1957-06-22 / 1968-10-04
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Há-de servir este livro que contem cinquenta folhas todas rubricadas com 

a rubrica que uso para nele serem escrituradas todas as actas das reuniões da Comissão a que presido. Aveiro 22 
de Junho de 1957. O Presidente, Ricardo Pereira Campos Júnior.”

Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, atas, liv. 1
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/001/0002
Título: Actas da Comissão da Fábrica da Igreja da Paróquia da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1969-04-15 / 1979-10-12
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Vai o presente livro servir de registo das actas do conselho da Fábrica da 

Paróquia da Vera Cruz. Contém 100 (cem) folhas numeradas e rubricadas com a rubrica seguinte C. Amaral de 
que faço uso, Aveiro, 15 de Abril de 1969. o Presidente, Cunha Amaral.”

Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, atas, liv. 2
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/002
Título: Receita e Despesa
Datas de produção: 1943-01-03 / 1969-12-31
Dimensão e suporte: 4 liv.; 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/002/0001
Título: Receita de casamentos e outras esmolas
Datas de produção: 1943-01-03 / 1950-05-18
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, receita despesa, liv. 1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/002/0002
Título: Receita e despesa da Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1961-00-00 / 1963-06-30
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Contém quadros de mapas de receita e despesa e balancetes anuais.
Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv. 2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/002/0003
Título: Receita e despesa da Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1963-08-01 / 1965-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Contém quadros de mapas de receita e despesa e balancetes anuais.
Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv. 3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/002/0004
Título: Receita e despesa da Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1966-01-01 / 1969-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Contém quadros de mapas de receita e despesa e balancetes anuais.
Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, liv. 4

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/002/0005
Título: Documentos de receita e despesa da Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1960-11-16 / 1968-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Contém faturas e correspondência respeitante a receita e despesa da Paróquia da Vera Cruz 

de Aveiro.
Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/002/0006
Título: Documentos de receita e despesa da Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1963-01-00 / 1963-12-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
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Âmbito e conteúdo: Contém relação de receita e despesa da Paróquia da Vera Cruz de Aveiro.
Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/002/0007
Título: Documentos de receita e despesa da Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1956-09-18 / 1962-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Contém recibos e faturas de receita e despesa da Paróquia da Vera Cruz de Aveiro.
Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, receita e despesa, mç.3

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/003
Título: Inventario
Datas de produção: 1953-11-22 / 1953-11-22
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/003/0001
Título: Inventário dos paramentos, roupas, pratas e objetos do culto da Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1953-11-22 / 1953-11-22
Dimensão e suporte: 1 liv. (310 x215 mm; 41 fol. )
Âmbito e conteúdo: Contém relação de objetos pertencentes à Senhora da Boa Morte.
Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, inventario, liv. 1
Características físicas e requisitos técnicos: Livro manuscrito encadernado com pastas de papelão revestidas a 

tecido
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/003/00002
Título: Termo de entrega dos objetos do suprimido Convento da Madre de Deus de Sá de Aveiro à comissão encar-

regue de organizar o Museu de Aveiro no edifício do suprimido Convento de Jesus
Datas de produção: 1912-10-12 / 1912-10-19
Dimensão e suporte: 2 doc.; 3 fol. ms.
Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, inventario, doc. 1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/004
Título: Bodo aos Pobres da Junta Paroquial Administrativa da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1912-10-05 / 1912-10-05
Dimensão e suporte: 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/004/0001
Título: Bodo aos Pobres da Junta Paroquial Administrativa da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1912-10-05 / 1912-10-05
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, Bodo aos pobres, mç.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/005
Título: Atestados de pobreza
Datas de produção: 1936-00-00 / 1937-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/005/0001
Título: Atestados de pobreza requeridos à Junta Paroquial Administrativa da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1936-00-00 / 1937-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, correspondência, mç.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/006
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Título: Correspondência
Datas de produção: 1910-11-08 / 1946-05-18
Dimensão e suporte: 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/006/0001
Título: Correspondência recebida Junta Paroquial Administrativa da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1910-11-08 / 1946-05-18
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Fábrica da Igreja da Vera Cruz de Aveiro, correspondência, mç.1

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-FIPRQ/00001
Título: Auto de delimitação e criação da nova freguesia da Gafanha da Nazaré
Datas de produção: 1911-05-06 / 1911-05-18
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Correspondência para o Governo Civil de Aveiro sobre a delimitação da nova freguesia da 

Ganha e requerimento da comissão promotora da criação da nova freguesia da Ganha da Nazaré criada por 
decreto de 25 de Junho de 1910

Cota atual: Fábrica da Igreja Paroquial da Vera Cruz, doc.1

l	 Nível de descrição: SF
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ
Título: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1843-12-10 / 1902-00-00
Dimensão e suporte: 11 liv.; 19 mç.; 8 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: A Juntas de Paróquia foram criadas em 1830, pelo Governo Pro-

visório, sendo compostas por três, cinco ou sete elementos, conforme o número de fogos. Eram eleitas pelos 
chefes de família ou cabeças de casal e os mandatos eram bienais. Cada Junta podia nomear um secretário, que 
desempenha as funções de escrivão do regedor e um tesoureiro. Os sucessivos Códigos Administrativos (1836, 
1840, 1842, 1878) conservaram-nas, embora com a introdução de algumas adaptações ao longo do decorrer 
dos anos. Em 1835 surgem, pela primeira vez, como órgãos administrativos das freguesias, tendo como órgãos 
a Junta de Paróquia eleita, e o Comissário de Paróquia, escolhido pelo Administrador do Concelho de entre três 
nomes indicados pela respetiva Junta de Paróquia. Em 31 de Dezembro de 1836 é assinado o diploma que cria o 
Primeiro Código Administrativo Português, elaborado pelo Visconde de Seabra, mudando o nome de Comissário 
de Paróquia para Regedor de Paróquia.

 Pouco depois, em 29 de Outubro de 1840, uma nova lei altera alguns aspetos desta divisão administrativa: o 
administrador de concelho e o regedor de Freguesia passam, de novo, a ser nomeados pelo governo, sem in-
tervenção local. Em 1942 surge novo Código Administrativo que institui o pároco como presidente das Juntas de 
Paróquia. Em 6 de Maio de 1878, surge uma nova alteração ao Código Administrativo que volta a defender uma 
certa descentralização: nas freguesias são mantidos os Regedores de Paróquia, nomeados pelo Governo Civil, 
e as Juntas de Paróquia, eleitas diretamente. Em 6 de Agosto de 1892 é publicado um novo decreto que retira 
competências às Juntas de Paróquia, transferindo-as para as Câmaras Municipais.

 Com a publicação do Código Administrativo de 1895, o presidente das Juntas de Paróquia passa novamente a ser 
o pároco. Em 1910, com a Implantação da Republica e a Constituição de 1911 (art.ª6), são extintas constituindo-
-se, pela Lei nº 88, de 7 de Agosto de 1913, as atuais Juntas de Freguesia Civis.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenados cronologicamente
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Aveiro, 

2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, in-

ventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/001
Título: Atas



DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE. – Arquivos religiosos da cidade de Aveiro 387

Datas de produção: 1843-12-10 / 1896-07-19
Dimensão e suporte: 3 liv.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/001/0001
Título: Actas e termos de entrega a tesoureiros da Junta de Paróquia da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1843-12-10 / 1878-10-06
Dimensão e suporte: 1 liv. (140 f. ms.)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro, há-de servir para nele se lançarem as Actas das deliberações 

da Junta de Paroquia da freguesia da Vera Cruz desta cidade de Aveiro: Vai numerado e rubricado por mim, e no 
fim leva o encerramento. Aveiro 6 de Dezembro de 1843. o Vigário Manuel Rodrigues Tavares de Araújo Taborda. 
Presidente da Junta.”. Inicia actas em 10 de Dezembro de 1843 e termina em 31 de Maio de 1848. Contém autos 
de entrega de inventário de 15 de Março de 1855 até 6 de Outubro de 1878.

Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, atas junta de paróquia liv. 1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/001/0002
Título: Actas das Sessões da Junta de Paróquia da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1848-08-27 / 1866-02-28
Dimensão e suporte: 1 liv. (100 f. ms.; 320x230 mm)
Âmbito e conteúdo: Inicia actas em 27 de Agosto de 1848 e termina em 28 de Fevereiro de 1866.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, atas junta de paróquia liv. 2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/001/0003
Título: Actas das Sessões da Junta de Paróquia da Freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1879-11-30 / 1896-07-19
Dimensão e suporte: 1 liv. (196 fol. ms.; 320x230 mm)
Âmbito e conteúdo: Inicia actas em 30 de Novembro de 1879 e termina em 19 de Julho de 1896.
Cota atual: Paróquia da Vera Cruz, atas junta de paróquia liv. 3

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/002
Título: Correspondência
Datas de produção: 1878-11-07 / 1902-00-00
Dimensão e suporte: 2 liv.; 3 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/002/0001
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1878-11-07 / 1892-08-08
Dimensão e suporte: 1 liv. (200 f. ms.; 325x230 mm)
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo de correspondência, liv. 1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/002/0002
Título: Correspondência expedida
Datas de produção: 1880-12-24 / 1892-08-16
Dimensão e suporte: 1 liv. (200 f. ms.; 325x230 mm)
Âmbito e conteúdo: Regista cópia dos ofícios expedidos pelo Pe. Manuel Ferreira Pinto de Sousa. Regista a f. 30 

(em tête-bêche) despesa com a Bula da Santa Cruzada da freguesia da Vera Cruz de 1880-12-13 a 1893-04-12.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo de correspondência, liv. 2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/002/0003
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1870-01-11 / 1881-12-19
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Ofícios recebidos pela Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo de correspondência, mç. 1
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/002/0004
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1869-00-00 / 1909-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Ofícios recebidos pela Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo de correspondência, mç. 2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/002/0005
Título: Correspondência recebida
Datas de produção: 1885-05-28 / 1910-01-22
Dimensão e suporte: 1 mç.
Âmbito e conteúdo: Ofícios recebidos pela Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo de correspondência, mç. 3

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1852-00-00 / 1900-00-00
Dimensão e suporte: 4 liv. 15 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0001
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1852-12-06 / 1877-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. (145 f. ms.; 295x215 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lançarem classificadamente e em 

resumo as contas da receita e despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Vera Cruz desta cidade e leva no 
fim o seu encerramento. Aveiro, 4 de Março de 1852. O Presidente da junta. Vigário, Manuel Rodrigues de Araújo 
Taborda.”

Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, liv.1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0002
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1852-06-14 / 1891-05-24
Dimensão e suporte: 1 liv. (95 f. ms.; 324x230 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Este livro há-de servir para nele se lançarem em resumo as contas da 

receita e despesa da Junta de Paróquia da Freguesia da Vera Cruz desta cidade e leva no fim o seu encerramento. 
Aveiro, 4 de Março de 1852. O Presidente da junta. Vigário, Manuel Rodrigues de Araújo Taborda.”

Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, liv.2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0003
Título: Receita e dívida de foros
Datas de produção: 1875-00-00 / 1900-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv. (50 f. ms.; 324x230 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro de cobrança dos foros e juros pertencentes à Junta de Paróquia da 

Freguesia da Vera Cruz da cidade de Aveiro.” Regista cobrança de foros anteriormente pertencentes à Confraria 
de Nossa Senhora da Alegria (herdeiros de Fortunato Ferreira Vidal, José Ferreira da Cunha e Sousa, José dos san-
tos Gamelas, Joana Gamelas, José francisco carvalho, padre Patrício da Silva Coutinho, António Emílio Barbosa, 
Miguel da Rosa e Silva, Maria Gonçalves Calmeira, Francisco Ferreira dos Santos, José Simões Pachão, Bernardo 
Xavier de Magalhães, Francisco Pais, Casimiro Barreto Ferraz, António Augusto Duarte e Silva); à Confraria de 
Santo André (António Nunes Pericão, Maria Joana, viúva do Barbosa e filhos, Francisco António do Vale Guima-
rães, João dos Reis da Rosária, Jerónimo da Rocha Salgueiro); à Confraria de Nossa Senhora da Luz (Agostinho 
Duarte Pinheiro e Silva); Francisco António de Resende Júnior, D. Teresa Fortunato de Pinho São Tiago, D. Josefina 
Pereira da Cunha, D. Carolina Augusta de Morais Sarmento, Manuel Ferreira Galego, José Fernandes Duarte, 
Francisco Gomes Gualter, João e Tomé Marques Pitarma, António Maria Ferreira, José Ferreira Lucena, Rodrigo 



DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE. – Arquivos religiosos da cidade de Aveiro 389

Mieiro, António José Rodrigues Soares, António Ferreira Canha, Casimiro Barreto Ferraz, padre José Maria Godi-
nho, D. Maria Luísa, D. Maria Angelina e D. Rosa Alexandrina de Pinho e Silva; à Confraria das Almas (Rodrigo 
Mieiro, Manuel Firmino de Almeida Maia, viúva e filhos do Sangalhos, herdeiros de Rosa Refuga, João Gonçal-
ves Barrigas, Manuel Ferreira Correia de Sousa, António Vieira Rato, João Baptista da Rocha, José António de 
Resende, José da Cruz Garrido Novo); e de foros já remidos da Capela de São Roque (Camilo Augusto Rebocho), 
à Confraria de Santo André (José Roque Machado, José Rodrigues de Sá), à Confraria de Nossa Senhora da Luz 
(João de Almeida Marnoto, José Maria Ribeiro, Sebastião de Carvalho e Lima, Sebastião Marques Ribeiro, José 
Gonçalves Laranjeiro, José dos Santos da Preza), à Confraria de Santa Cruz (Salvador da Maia, Manuel Nogueira 
da Costa, Silvestre José de Oliveira, Francisco Marques de Sá) e à Confraria das Almas (Ana de Faria Magalhães, 
Jerónimo Pereira Campos. Informa de duas colunas da Igreja da Vera Cruz vendidas a Manuel José Mendes Leite 
a 5 de Setembro de 1879.

Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, liv.3
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0004
Título: Despesa
Datas de produção: 1866-01-03 / 1867-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0005
Título: Despesa
Datas de produção: 1868-02-07 / 1869-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0006
Título: Despesa
Datas de produção: 1870-01-27 / 1870-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç.3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0007
Título: Despesa
Datas de produção: 1871-01-01 / 1871-12-30
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç. 4

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0008
Título: Despesa
Datas de produção: 1872-01-01 / 1872-06-30
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç. 5

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0009
Título: Despesa
Datas de produção: 1877-07-02 / 1879-06-30
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç. 6

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0010
Título: Despesa
Datas de produção: 1879-07-05 / 1879-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç. 7
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0011
Título: Despesa
Datas de produção: 1880-01-03 / 1880-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç. 8

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0012
Título: Despesa
Datas de produção: 1881-01-22 / 1881-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç. 9

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0013
Título: Despesa
Datas de produção: 1882-01-29 / 1882-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç. 10

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0014
Título: Despesa
Datas de produção: 1883-03-07 / 1883-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç. 11

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0015
Título: Despesa
Datas de produção: 1884-02-04 / 1884-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç. 12

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0016
Título: Despesa
Datas de produção: 1885-01-04 / 1885-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç. 13

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0017
Título: Despesa e emolumentos de receita
Datas de produção: 1896-01-10 / 1896-12-31
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç. 14

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0018
Título: Receita e despesa
Datas de produção: 1881-00-00 / 1902-00-00
Dimensão e suporte: 1 mç.
Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, mç. 15

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/003/0019
Título: Relação dos rendimentos da Confraria de Nossa Senhora da Alegria, da Capela de São Roque e propriedades 

da Capela do Senhor Jesus das Barrocas, e Capela de Nossa Senhora das Areias da Junta de Paróquia da Vera 
Cruz de Aveiro

Datas de produção: 1849-02-10 / 1978-00-00
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Dimensão e suporte: 1 liv.
Âmbito e conteúdo: Anexa documentos de escritura de propriedades pertencentes à Capela de Nossa Senhora 

das Areias de São Jacinto de Aveiro; Sentença cível de demarcação e medição para titulo e guarda passada a 
requerimento da Junta de Paróquia da freguesia da Vera Cruz de Aveiro em que foram requeridos José Maria 
Rangel e João José dos Santos Machado e mulher da cidade de Aveiro de uma praia chamada de Lavácos na ria 
de Aveiro, pertencente à Capela de Nossa Senhora das areias da Costa de São Jacinto, limite desta cidade perto 
da ilha de Monte Farinha.

Cota atual: Junta Paróquia Vera Cruz, registo receita despesa, liv.4
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/004
Título: Inventário
Datas de produção: 1878-12-01 / 1878-12-01
Dimensão e suporte: 1 doc.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/004/00001
Título: Relação dos livros, títulos e mais documentos da Junta de Paróquia da freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1878-12-01 / 1878-12-01
Dimensão e suporte: 1 doc. (4 fol. ms.; 320x217 mm)
Cota atual: Junta de Paróquia da Vera Cruz, Inventário, doc. 1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/005
Título: Obras
Datas de produção: 1884-05-18 / 1894-01-10
Dimensão e suporte: 2 liv., 1 mç.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/005/0001
Título: Mão-de-obra da nova Igreja da Vera Cruz de Aveiro – despesa e receita
Datas de produção: 1884-05-18 / 1887-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, obras, liv.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/005/0002
Título: Mão-de-obra e materiais da nova Igreja da Vera Cruz de Aveiro – despesa e receita
Datas de produção: 1884-05-19 / 1887-12-26
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, obras, liv.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/005/0003
Título: Obra da nova Igreja da Vera Cruz de Aveiro – despesa e receita
Datas de produção: 1885-01-04 / 1893-11-09
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, obras, mç.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/006
Título: Escrituras
Datas de produção: 1884-05-18 / 1894-01-10
Dimensão e suporte: 3 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/006/0001
Título: Libelo de foro ente a Junta de Paróquia da Glória e herdeiros de Manuel José de Pina de Aveiro
Datas de produção: 1816-11-27 / 1856-11-19
Cota atual: Junta de Paróquia da Glória de Aveiro, escrituras, doc.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/006/0002
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Título: Libelo de reivindicação entre o Pe. Francisco da Costa Júnior de Aveiro e Guilherme dos Santos Urbano e 
mulher

Datas de produção: 1872-07-17 / 1872-09-03
Cota atual: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/006/0003
Título: Carta de arrematação a favor de João António Alves de Aveiro e execução de hipoteca entre António Emílio 

Barbosa e Rosa de Santa Maria, viúva de Manuel José Leite de Aveiro
Datas de produção: 1875-01-20 / 1875-05-20
Cota atual: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, escrituras, doc.3

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/007
Título: Recenseamentos
Datas de produção: 1884-05-18 / 1894-01-10
Dimensão e suporte: 4 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/007/0001
Título: Recenseamento escolar das crianças do sexo feminino da freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1878-05-02 / 1880-06-11
Dimensão e suporte: 1 doc.; 9. fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Listagem em tabela discriminadamente: nome da criança; data de nascimento; nome dos pais 

tutores ou pessoas responsáveis; profissão dos pais; morada; observações.
Cota atual: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, recenseamentos, doc.1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/007/0002
Título: Recenseamento escolar das crianças do sexo masculino da freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1878-05-02 / 1880-06-11
Dimensão e suporte: 1 doc.; 11 fol. ms.
Âmbito e conteúdo: Listagem em tabela discriminadamente: nome da criança; data de nascimento; nome dos pais 

tutores ou pessoas responsáveis; profissão dos pais; morada; observações.
Cota atual: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, recenseamentos, doc.2

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/007/0003
Título: Recrutamento militar da freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1900-08-23 / 1900-08-23
Dimensão e suporte: 1 doc.; 1. fol. ms. e imp.
Âmbito e conteúdo: Listagem em tabela, discriminadamente: nome; naturalidade; filiação; quando devem compa-

recer à Junta; observações.
Cota atual: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, recenseamentos, doc.3

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR12-JPRQ/007/0004
Título: V Recenseamento geral da população da freguesia da Vera Cruz de Aveiro
Datas de produção: 1911-12-01 / 1911-12-01
Dimensão e suporte: 1 doc.
Âmbito e conteúdo: Listagem em tabela, discriminadamente: nº de ordem; nomes; idades; estados civis; profissão; 

moradas; habilitações; elegibilidade; observações.
Cota atual: Junta de Paróquia da Vera Cruz de Aveiro, recenseamentos, doc.4
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PT/ADAVR/DIO/PAVR15

Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro

Série (SR): 4
Unidade de instalação (UI): 18
Documento composto (DC): 5

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15
Título: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1587-05-28 / 1802-07-10
Dimensão e suporte: 18 liv.
História administrativa, biográfica e familiar: Orago de Nossa Senhora da Apresentação. Paróquia extinta.
Criada em 1572, por subdivisão da Vila de Aveiro e Paróquia de São Miguel de Aveiro em quatro freguesias distintas, 

a Paróquia de Nossa Senhora das Candeias ou da Apresentação de Aveiro ocupava a parte norte do canal central 
da ria, para poente, limitada pela freguesia da Vera Cruz. Pertencia-lhe ainda todo o território da ria desde a 
“cale da vila” até ao canal de Ovar, e dentro do seu território faziam parte a Capela de São Gonçalinho de Aveiro, 
onde funcionou a primeira paroquial e a capela de São João Baptista do Rossio outrora do Corpo Santo. A igreja 
paroquial, construída em 1594 e terminada em 1614, serve de atual paroquial da Vera Cruz de Aveiro. Foi extinta 
por alvará de 11 de Outubro de 1835 e anexada pela freguesia e paróquia da Vera Cruz de Aveiro.

História custodial e arquivística: A documentação relativa à Paroquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, 
encontra-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 1 de Dezembro de 2014, por auto de entrega 
entre a Paróquia da Vera Cruz e o Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito 
no Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro 
para tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, 
apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 
2014 a 14 de Setembro de 2015.

Âmbito e conteúdo: Registo de batismos, casamentos, óbitos, inventários de bens, receita e despesa, reconheci-
mentos e legitimações e rol de confessados.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Oudinot, José Reinaldo Rangel de Quadros, Aveiro – Apontamentos Históricos: A Senhora da Alegria, Câmara 

Municipal de Aveiro, 2009, p. 163-195.
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo 

– Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p. ISAD-(G); Norma Internacional de 
Descrição Arquivística; Adotada pelo Comité de Normas de Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro 
de 1999. Conselho Internacional de Arquivos; trad. ISBN-972-8107-69-2. DECRETO-LEI nº 1003/99. D.R. I Série 
262(99.11-10) 7904-7911

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/001
Título: Registos de batismo
Datas de produção: 1587-05-28 / 1767-03-26
Dimensão e suporte: 7 Liv.
Âmbito e conteúdo: Contêm dados de identificação relativos ao batismo, nascimento, filiação e naturalidade. 

Podem conter outras informações em averbamentos de casamentos, óbito, dissolução de casamento, perfilha-
ção, divórcio, etc.
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Instrumentos de descrição: Guia e Inventário
Unidades de descrição relacionadas: Existem no Arquivo Distrital de Aveiro os 2 seguintes livros de registo de casa-

mentos desta série, com datas compreendidas entre 1765-1818 e 1819-1859. PT/ADAVR/PAVR15/0001
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/001/0001
Título: Batismos
Datas de produção: 1587-05-28 / 1624-06-04
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 64 f. ms., 290x205mm)
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos e casamentos. Termo de abertura: “Livro 1º de Batizados e Casados 

da Igreja da Sr.ª da Apresentação de Aveiro – Era de 1590 até 1619 / Este é o primeiro livro dos assentos dos 
batizados e casados que há nesta freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, que antigamente era 
padroeiro São Gonçalo”

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de nascimentos liv. 1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/001/0002
Título: Batismos
Datas de produção: 1624-04-05 / 1638-05-11
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 138 f. ms., 300x210mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro 2º de Batizados da Igreja da Sr.ª da Apresentação de Aveiro – Era de 

1624 até 1638 / Livro dos bautizados desta Igreja de Nossa Senhora da Apresentação da Vila de Aveiro que é 
da Ordem de Sam Bento de Avis de que é vigário o Reverendo Pe. Frei Hierónimo Galvão freire conventual do 
Convento de S. Bento de Avis. Ano de 1624”.

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de nascimentos liv. 2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/001/0003
Título: Batismos
Datas de produção: 1638-05-30 / 1662-09-10
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 188 f. ms., 320x220mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro 3º de Batizados da Igreja da Sr.ª da Apresentação de Aveiro – Era de 

1638 até 1662 / Livro 3ª dos batizados. Livro dos batizados desta Igreja de Nossa Senhora da Apresentação da 
Vila de Aveiro que é da Ordem de Sam Bento de Avis de que é vigário o Reverendo Pe. Frei Manuel Pinho de 
Moura freire professo da dita Ordem de Sam Bento de Avis. Ano de 1638”

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de nascimentos liv. 3
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/001/0004
Título: Batismos
Datas de produção: 1662-09-16 / 1676-10-28
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 81 f. ms., 325x225mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro 4º dos Batizados da Igreja da Sr.ª da Apresentação da Vila de Avei-

ro – Era de 1662 até 1676 / “Livro 4ª dos batizados. Livro dos batizados desta Freguesia de Nossa Senhora da 
Apresentação de Aveiro

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de nascimentos liv. 4
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/001/0005
Título: Batismos
Datas de produção: 1676-10-29 / 1688-12-31
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 95 f. ms., 305x220mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro 5º de Batizados da Igreja da Sr.ª da Apresentação de Aveiro – Era de 

1676 até 1688 / “Livro quinto dos assentos dos batizados desta Freguesia de N. Senhora da Apresentação de 
Aveiro. Livro dos batizados desta Igreja de Nossa Senhora da Apresentação de que é vigário o Reverendo Pe. Frei 
Manuel Pinho de Moura freire professo da Ordem de São Bento de Avis que começou em vinte e nove dias do 
mês de Outubro de 676 Anos. Frei Mel Pinto de Moura

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de nascimentos liv. 5
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/001/0006
Título: Batismos
Datas de produção: 1689-01-13 / 1734-11-21
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 190 f. ms., 300x220mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro que serve de assentar os batizados que houver nesta Igreja de Nossa 

Snrª da Apresentação da Vila de Aveiro e começa este ano de 1689 anos sendo Vigário Fr. Bernardo Dias.
Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de nascimentos liv. 6

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/001/0007
Título: Batismos
Datas de produção: 1735-01-08 / 1767-03-26
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 202 f. ms., 300x210mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro que há-de servir para nele se lançarem e escreverem todos os assen-

tos dos batizados que houver nesta freguesia e Paroquial Igreja de Nossa Snrª da Presentação da Vila de Aveiro 
sendo Vigário dela António da Cruz e tem seu princípio em Janeiro de mil setecentos e trinta e cinco anos. Em 
os vinte e nove de Setembro dia de S. Miguel Archanjo se abriu uma Carta Regia pela qual sua Majestade o Sr. 
D. José 1º que Deus guarde fez mercê a esta nobre e notável Vila de Aveiro de cria-la Cidade do mesmo nome 
com os privilégios das Cidades mais antigas do Reino: e feita a publicação da dita Carta Regia, em a Matriz desta 
mesma Cidade houve – Te Deum, Sacramento exposto, missa e sermão e procissão em o dito dia de S. Miguel e 
nos dias seguintes as festas q não se ignorarão em todo o Reino. Cidade de Aveiro Ano de 1759”.

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de nascimentos liv. 7
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/002
Título: Registos de casamento
Datas de produção: 1618-10-07 / 1802-07-10
Dimensão e suporte: 5 Liv.
Âmbito e conteúdo: Contém, quase sempre, dados sobre cada um dos nubentes (a sua idade, naturalidade, filiação, 

estado civil, profissão, ascendência até aos avós e eventualmente grau de parentesco). Podem conter averba-
mentos de dissolução por óbito de um dos cônjuges, divórcio, nulidade do casamento católico, separação de 
pessoas e bens ou só de bens, de convenção antenupcial, etc.

Instrumentos de descrição: Guia e Inventário
Unidades de descrição relacionadas: Existem no Arquivo Distrital de Aveiro os 3 seguintes livros de registo de ca-

samentos desta série, com datas compreendidas entre 1802-1811, 1811-1816 e 1816-1859. PT/ADAVR/PAVR15/2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/002/0001
Título: Casamentos
Datas de produção: 1618-10-07 / 1620-05-27
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 64 f. ms., 290x205mm)
Âmbito e conteúdo: Livro misto de batismos e casamentos. Termo de abertura: “Livro 1º de Batizados e Casados 

da Igreja da Sr.ª da Apresentação de Aveiro – Era de 1590 até 1619 / Este é o primeiro livro dos assentos dos 
batizados e casados que há nesta freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, que antigamente era 
padroeiro São Gonçalo”

Condições de acesso: Comunicável
Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de batismos liv. 1

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/002/0008
Título: Casamentos
Datas de produção: 1638-02-01 / 1653-09-13
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 46 f. ms., 290 x 205 mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro 1º dos Casados da Igreja da Sr.ª da Apresentação de Aveiro – Era de 

1638 até 1653 / Livro dos Casados da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação desta Vila de Aveiro, de que é 
Vigário Fr. André Roiz. Ano De 1636”.

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de casamentos liv. 1
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l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/002/0009
Título: Casamentos
Datas de produção: 1653-10-12 / 1669-10-28
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 48 f. ms., 290x205mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro 2º dos Casados da Sr.ª da Apresentação de Aveiro, Igreja de Sam Gon-

çalo – Era de 1653 até 1669 / Livro dos Casados da Igreja de Nossa Snrª. Da Apresentação desta Vila de Aveiro de 
que é Vigário Frei Manuel Pinto de Moura, freire professo da Ordem de São Bento de Aveiro. Ano do nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil seiscentos cinquenta e três anos. Frei Mel. Pinto de Moura

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de casamentos liv. 2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/002/0010
Título: Casamentos
Datas de produção: 1669-11-04 / 1707-07-10
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 94 f. ms., 290x205mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro 3º dos assentos de Casamentos na Igreja de N. Sr.ª da Apresentação 

de Aveiro – Era de 1669 até 1706 / Livro dos Casados da Igreja de nossa Snrª. da Apresentação desta Vila de 
Aveiro de que é Vigário Frei Manuel Pinto de Moura, freire professo da Ordem de São Bento de Aveiro. Ano do 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil seiscentos e sessenta e nove. Frei Mel. Pinto de Moura”.

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de casamentos liv. 3
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/002/0011
Título: Casamentos
Datas de produção: 1708-01-07 / 1802-07-10
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 195 f. ms., 290x200mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro dos casados q há-de servir nesta Igreja de nossa Snrª. da Apresenta-

ção da Vila de Aveiro e começa este presente ano de 1708”.
Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de casamentos liv. 5

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/003
Título: Registos de óbito
Datas de produção: 1624-07-06 / 1800-05-28
Dimensão e suporte: 5 Liv.
Âmbito e conteúdo: Podem conter dados sobre o dia, a hora e causa da morte, filiação (se for menor ou solteiro), 

local e data do enterramento. Contêm indicações sobre a existência ou não de testamento e o nome do testa-
menteiro, além da informação em averbamentos sobre a trasladação, ou na documentação mais recente, da 
cremação ou incineração do cadáver.

Instrumentos de descrição: Guia e Inventário
Unidades de descrição relacionadas: Existem no Arquivo Distrital de Aveiro os 2 seguintes livros de registo de 

óbitos seguintes desta série, com datas compreendidas entre 1800-1815 e 1816-1859. PT/ADAVR/PAVR15/3
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/003/0001
Título: Óbitos
Datas de produção: 1624-07-06 / 1648-07-10
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 48 f. ms., 265x200mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro 1º dos Defuntos da Igreja de Nossa Snrª da Apresentação de Aveiro – 

Era de 1624 até 1648 / Livro dos Defuntos da Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação desta Vila de Aveiro 
de que é vigário o Reverendo Pe. Frei Hierónimo Galvão freire conventual do Convento de S. Bento de Avis o qual 
este numerou e fez este termo em 6 de Julho de 1624 anos. Fr. Hierónimo Galvão. Livro primeiro dos defuntos”.

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de óbitos liv. 1
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/003/0002
Título: Óbitos
Datas de produção: 1648-06-20 / 1681-12-17
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Dimensão e suporte: 1 liv. ( 141 f. ms., 265x205mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro dos defuntos da Freguesia de Nossa Snrª da Apresentação desta Vila 

de Aveiro que é da Ordem de Avis de que é vigário o Reverendo Pe. Frei Manuel Pinho de Moura freire professo 
da dita Ordem o qual este numerou e fez este termo em vinte de Julho de 648 anos. Fr. Manoel Pinto de Moura. 
Livro segundo dos defuntos”.

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de óbitos liv. 2
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/003/0003
Título: Óbitos
Datas de produção: 1682-02-04 / 1696-10-10
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 141 f. ms., 265x205mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro dos defuntos da Freguesia de Nossa Snrª da Apresentação desta Vila 

de Aveiro que é da Ordem de Avis de que é vigário o Reverendo Pe. Frei Manuel Pinho de Moura freire professo 
da dita Ordem o qual este numerou e fez este termo em vinte de Julho de 648 anos. Fr. Manoel Pinto de Moura. 
Livro segundo dos defuntos”.

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de óbitos liv. 3
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/003/0004
Título: Óbitos
Datas de produção: 1696-10-11 / 1738-12-22
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 126 f. ms., 295x210mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro que há-de servir de assentar os termos dos defuntos que falecerem 

nesta Freguesia de Nossa Senhora da Apresentação da Vila de Aveiro de que é Vigário Fr. Bernardo Dias e contí-
nua a servir este Outubro de 1696 anos. Fr. Bernardo Dias”.

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de óbitos liv. 4
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/003/0005
Título: Óbitos
Datas de produção: 1739-02-12 / 1800-05-28
Dimensão e suporte: 1 liv. ( 194 f. ms., 290x210mm)
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: “Livro que há-de servir para nele se lançarem e escreverem todos os 

assentos dos defuntos que falecerem nesta Freguesia de Nossa Snrª da Apresentação da Vila de Aveiro e teve 
seu princípio em Fevereiro de mil setecentos trinta e nove anos sendo in digno Pároco dela Fr. António da Cruz”

Cota atual: Paróquia da Apresentação, registos de óbitos liv. 5
l	 Nível de descrição: SR

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004
Título: Legados Pios e Indulgências
Datas de produção: 1688-00-00 / 1797-00-00

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001
Título: Legados Pios da Igreja da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1668-07-21 / 1797-00-00
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001/00001
Título: Capela de José Simões
Datas de produção: 1668-07-21 / 1727-04-18
Âmbito e conteúdo: Capela instituída por José Simões de Aveiro no altar do Salvador do Mundo da igreja Paroquial 

de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro da qual é administrador António Rangel e Melo, com o vínculo de 
casas na Rua dos Sombreireiros, casas na Rua Larga, duas leiras de vinha chamadas Facões em Verdemilho e 
duas marinhas na ria de Aveiro, a marinha da Rosa Branca, defronte da rua de São Bartolomeu e a marinha da 
Prancha, defronte do Esteiro da Ceboleira.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 3
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l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001/00002
Título: Capela de Manuel de Lemos Picamilho
Datas de produção: 1697-09-20 / 1735-12-29
Âmbito e conteúdo: Capela instituída por Manuel de Lemos Picamilho de Aveiro da qual é administrador o Pe. Mar-

celino da Rosa, com o vínculo de casas, armazém e quintal no Rocio e Cais Novo de Aveiro.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 4

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001/00003
Título: Capelas da Confraria de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1667-08-06 / 1727-04-20
Âmbito e conteúdo: Capelas instituídas por Maria Gomes Reales e Helena da Cruz Giralda, irmãs solteiras, com 

vínculo de casas na Rua da Palmeira, casas e terra no Cotolinho no lugar da Coutada de Ílhavo e terras na ilha 
velha do Campo de Angeja. Traslado da certidão de verba de testamento de 1867-08-06.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 8
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001/00004
Título: Capelas da Confraria de Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1698-11-22 / 1768-09-11
Âmbito e conteúdo: Capelas instituídas por: Estêvão de Almeida e sua mulher Antónia André com vínculo de qua-

renta e nove meios da marinha defronte de São Roque, casas na Rua de São Gonçalo velho e fatoezins na Quinta 
de São Paio de Vale de Ílhavo, no Campo da Azenha de Verdemilho, no Cambarnal de Alqueidão de Ílhavo de 
1727-01-13; Manuel André do Tourinhal e sua mulher Antónia Gaspar com vínculo de casas na Rua de São Gon-
çalo velho, junto ao forno de António Saraiva Picado de 1727-01-15; Lázaro Pereira e sua mulher com vínculo de 
terra com poço e horta atrás do Convento de Santo António de Aveiro de 1727-01-15; Manuel da Costa, tanoeiro 
com vínculo de casa na Rua do Rossio de 1735-03-12; Maria André com vínculo de umas casas na Rua do Sal de 
que é administrador o seu sobrinho o Rev. Dr. João Barbosa de Almeida, abade de Sever do Vouga de 1740-01-
04; Dr. João Correia de Macedo.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 17
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001/00005
Título: Lembrança do pagamento ao ourives Brás dos Santos Pinheiro de dois lampadários para a igreja de Nossa 

Senhora da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1737-00-00 / 1737-00-00
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 22v.

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001/00006
Título: Treslado da verba de testamento de João Correia de Macedo
Datas de produção: 1747-11-10 / 1747-11-10
Âmbito e conteúdo: Verba do testamento com que faleceu o Dr. João Correia de Macedo natural e morador na 

freguesia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro do foro de 800 reis que paga Maria dos Santos viúva de 
Domingos Dias marceneiro imposto um umas casas e quintal na rua que vai para a Igreja da Vera Cruz de Aveiro, 
que partem do nascente e norte com António Saraiva, ourives e ficam defronte do quintal e casas de José Barreto 
Ferraz, com a obrigação de duas missas cantadas, uma em dia 4 de Setembro a Santa Rosa de Viterbo e outra em 
dia de São Miguel Arcanjo no altar da igreja da Apresentação de Aveiro para todo o tempo.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 26
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001/00007
Título: Treslado da verba de testamento do reverendo padre João de Azevedo da Cruz
Datas de produção: 1745-03-25 / 1745-03-25
Âmbito e conteúdo: Verba do testamento com que faleceu o reverendo padre João de Azevedo da Cruz.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 27

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001/00008
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Título: Treslado da verba de testamento de João Arenez, pai de Frei Manuel da Piedade
Datas de produção: 1745-03-25 / 1745-03-25
Âmbito e conteúdo: Verba de testamento com que faleceu João Arenez, desta freguesia de Nossa Senhora da 

Apresentação de Aveiro de que foi testamenteiro o Dr. Manuel Rodrigues Pinheiro desta vila e freguesia e em 
sua falta seu filho Frei Manuel da Piedade, tutores ou curadores de todos os bens para missas na Igreja da apre-
sentação de Aveiro.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 27
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001/00009
Título: Treslado da provisão para se erigir um altar na Igreja de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro a São 

Francisco de Borja, defensor desta freguesia contra os terramotos
Datas de produção: 1761-12-11 / 1761-12-27
Nome produtor: D. José I
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 36

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001/00010
Título: Treslado da provisão para reedificar-se a Igreja de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1779-04-14 / 1779-05-09
Nome produtor: D. Maria I
Âmbito e conteúdo: A Rainha D. Maria sendo administradora do Mestrado, cavalaria e Ordem de São Bento Avis 

autoriza o Frei. Manuel Marques de Figueiredo, professo da Ordem de Avis e vigário da Igreja de Nossa Senhora 
da Apresentação de Aveiro de realizar reparos e reedificação da sua dita Igreja.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 38
l	 Nível de descrição: DC

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001/00011
Título: Breve de indulgência para o altar do Santíssimo Sacramento da Igreja da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1782-08-23 / 1782-09-16
Nome produtor: Pio VI, papa
Âmbito e conteúdo: Breve de indulgência plenária do papa Pio VI, privilegiando o altar do santíssimo sacramento 

da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1 fol. 38

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001/00012
Título: Breve de indulgência para o altar da Confraria das Almas da Igreja da Apresentação de Aveiro
Datas de produção: 1796-02-19 / 1796-07-18
Nome produtor: Pio VI, papa
Âmbito e conteúdo: Breve de indulgência plenária do papa Pio VI, privilegiando o altar da Confraria das Almas da 

Igreja de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro.
Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1

l	 Nível de descrição: DC
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PAVR15/004/0001/00013
Título: Breve de indulgência para o altar da Confraria de Nossa Senhora da Apresentação da Igreja da Apresentação 

de Aveiro
Datas de produção: 1797-03-21 / 1797-06-03
Nome produtor: Pio VI, papa
Âmbito e conteúdo: Breve de indulgência plenária do papa Pio VI, privilegiando o altar da Confraria de Nossa Se-

nhora da Apresentação da Igreja de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, no dia 2 de Fevereiro e dia de 
Santa Ana.

Cota atual: Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação de Aveiro, legados pios, liv.1
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PT/ADAVR/DIO/PSJPAVR

Patronato de Santa Joana Princesa de Aveiro

Série (SR): 2
Unidade de instalação (UI): 2

l	 Nível de descrição: F
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PSJPAVR
Título: Patronato de Santa Joana Princesa de Aveiro
Datas de produção: 1932-02-21 / 1936-12-10
Dimensão e suporte: 1 liv.; 1 doc.
História administrativa, biográfica e familiar: O Patronato de Santa Joana Princesa de Aveiro foi estabelecido no 

contexto da reconstituição da Diocese de Aveiro por vontade de D. Conceição Maria dos Anjos nascendo a ideia 
numa reunião em 1924-03-05 realizada em dependência anexa à igreja paroquial da Glória e estando presentes 
o Dr. Querubim do Vale Guimarães, padre João Pinto Rachão, padre Alfredo Brandão Campos e padre António 
Fernandes Duarte Silva. D. Conceição Maria dos Anjos vendo a insuficiência do ensino da catequese pela irregu-
laridade de frequência e preocupada com os pobres, os ignorantes e as crianças arquiteta fundar um patronato 
em Janeiro de 1932, que embora funcionando por poucos anos, viria a impulsionar a restauração da Diocese de 
Aveiro.

História custodial e arquivística: A documentação relativa ao Patronato de Santa Joana Princesa de Aveiro encontra-
-se incorporada no Arquivo Diocesano de Aveiro desde 27 de Outubro de 2014, por auto de entrega entre a 
Paróquia da Glória de Aveiro e Arquivo Diocesano de Aveiro. A 1 de Dezembro de 2014, efetuou-se depósito no 
Arquivo Distrital de Aveiro, ao abrigo do protocolo estabelecido entre este e o Arquivo Diocesano de Aveiro para 
tratamento da documentação no âmbito do projeto de organização, classificação, descrição e difusão, apoiado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian denominado DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE., de 15 de Setembro de 2014 a 
14 de Setembro de 2015.

Sistema de organização: Organização por séries, ordenadas cronologicamente.
Condições de acesso: Retirado à consulta. Para sua preservação este fundo foi digitalizado e o acesso só é conce-

dido por meio deste suporte.
Idioma e escrita: Por (português)
Instrumentos de descrição: Arquivo Distrital de Aveiro – [base de dados de descrição arquivística]. [em linha]. Avei-

ro, 2014. Disponível no Sítio Web e no Portal Português de Arquivos. Em atualização.
 Secretaria do Estado da Cultura, Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Inventário do Património Cultural Móvel, 

inventário coletivo dos registos paroquiais, vol.1 – Centro e sul, [Lisboa], 1993,ISBN 972 – 8107-08-0.
Notas: Gaspar, Mons. João Gonçalves, A Diocese de Aveiro: subsídios para a sua história, p. 255-256
Regras ou convenções: Direção Geral de Arquivos. Grupo de trabalho de normalização da descrição em Arquivo – 

Orientações para a descrição arquivística. 3.ªv. Lisboa: DGARQ, 2011. 392p.

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PSJPAVR/001
Título: Estatutos
Datas de produção: 1932-11-20 / 1932-12-18
Dimensão e suporte: 1 doc.

l	 Nível de descrição: UI
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PSJPAVR/001/0001
Título: Estatutos do Patronato de Santa Joana Princesa de Aveiro
Datas de produção: 1932-11-20 / 1932-12-18
Dimensão e suporte: 1 doc.
Cota atual: Patronato de Santa Joana Princesa de Aveiro, estatutos, doc.1

l	 Nível de descrição: SR
Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PSJPAVR/002
Título: Atas
Datas de produção: 1932-02-21 / 1936-12-10
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Dimensão e suporte: 1 liv.
l	 Nível de descrição: UI

Código de referência: PT/ADAVR/DIO/PSJPAVR/002/0001
Título: Actas do Patronato de Santa Joana Princesa de Aveiro (para meninas)
Datas de produção: 1932-02-21 / 1936-12-10
Dimensão e suporte: 1 liv.
Cota atual: Patronato de Santa Joana Princesa de Aveiro, atas, liv.1
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DOMVS. ECCLESIAE. AVEIRENSE.

Os nossos arquivos estão cheios da providência de Deus
+ Papa João Paulo II

Os Arquivos da Diocese e das Paróquias são a memória viva da 
Igreja local, da sua acção evangelizadora, dos dons que Deus 
prodigaliza aos �éis através dos sacramentos e dos sacramentais, 
das pessoas que comungaram o dom da fé cristã, ao longo de 
gerações.

+ Dom Gilberto Délio Gonçalves Canavarro dos Reis 
Bispo de Setúbal

Não podemos olvidar que o �m especí�co dos bens culturais da 
Igreja Católica é o anúncio do Evangelho, o culto divino, a pe-
dagogia da fé, a piedade dos �éis e a promoção espiritual; por 
isso, o património da Igreja justi�ca-se na medida em que ele 
for ordenado àquele objetivo no exercício da missão da mesma 
Igreja, como instrumento útil e necessário, ou até indispensável.

+ Dom António Manuel Moiteiro Ramos
Bispo de Aveiro

Financiado:




