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Esta nova rubrica que hoje se inicia tem por objectivo 
recolher e publicar informação, necessariamente 
sucinta, sobre todas as figuras que ao longo da 
História foram referência ou desenvolveram 
actividade digna de nota no concelho de Paredes ou 
no seu antecessor de Aguiar de Sousa, tenham ou 
não nele nascido.
O projecto é ambicioso e não posso nem quero 
assumir a responsabilidade de o levar a cabo. Com 
esta minha contribuição inicial, que continuará em 
próximos números da revista, lanço aqui um apelo 
e um desafio: em particular aos seus colaboradores 
e em geral a todos os que o queiram e possam 
fazer, que continuem este projecto, enviando para 
a revista verbetes sobre as figuras histórias de 
Paredes que melhor conhecem e sobre as quais 
têm mais informação. Com a respectiva imagem, 
sempre que possível. 
Escusado será salientar a importância, para a 
construção e consolidação da identidade de uma 
comunidade, o conhecimento da sua História 
particular e das personalidades que, pelas suas 
obras e acções, ou pela referência que foram, afinal 
lhe deram vida e forma.
Esta é, portanto, uma abordagem da História 
local centrada nas pessoas que a fizeram, na 
Política, na Economia, nas Artes, na Cultura, na 
Igreja, na Administração Pública, enfim, nos mais 
diversos sectores, públicos ou privados, e que se 
notabilizaram quer no desempenho dos seus cargos 
quer pelas suas actividades sociais e culturais no 
concelho.
A História de comunidades como a deste concelho, 
que durante muitos anos foi sobretudo rural e 
centrada em actividades agrícolas e artesanais, 
tem de perceber este cariz e tratar também aqui, 
para além dos principais detentores do poder, as 
muitas personalidades de antanho que moldaram 
a sociedade e o património construído, como 
proprietários agrícolas, funcionários públicos, 
militares, comerciantes, artesãos, artistas, padres, 
professores, beneméritos, etc. 
O meu contributo para este projecto vai centrar-
se num conjunto de pessoas sobre as quais tenho 
informação especial, resultante de estudos que 
fiz e sobretudo de arquivos familiares. Eu não 
sou de Paredes e nem sequer do distrito do Porto. 

DICIONÁRIO DAS FIGURAS HISTÓRICAS DE PAREDES

Mas casei nesta vila numa família com muitas e 
antigas tradições locais e com vastos arquivos, que 
acabaram na minha posse.
Pela sua génese e formato, os verbetes vão aqui ser 
apresentados sem qualquer ordem especial nem 
critério alfabético.
Quando este projecto, com o contributo de muitos 
outros, atingir a massa crítica suficiente, ou 
seja, tratar todas as principais figuras histórias 
do concelho, proponho que a Câmara Municipal 
de Paredes promova a edição autónoma deste 
Dicionário, já com critério alfabético ou outro e com 
índices cronológico, onomástico e analítico, sendo 
cada verbete assinado com as iniciais do respectivo 
autor.
Dadas as limitações de espaço impostas pela revista 
e a própria natureza dos verbetes, optei por não 
usar neles notas, nem de cariz bibliográfico nem de 
outra ordem.
Por último, refiro que não sigo o chamado acordo 
ortográfico e que nos verbetes que seguem utilizo 
nos apelidos a ortografia que os próprios usavam e 
se documenta em fontes coevas. As personalidades 
tratadas ou a tratar, sempre que referidas no âmbito 
dos verbetes, são assinaladas com (v). 

Manuel Abranches de Soveral
Jornalista, Escritor, Professor e Investigador
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JOSÉ GUILHERME PACHECO
1821 - 1889

O conselheiro Dr. José Guilherme Pacheco é 
incontornável na História de Paredes e a importância da 
obra e do rasto que deixou mal cabem no exíguo espaço 
de um verbete. Todos os paredenses conhecem hoje o 
seu nome, quanto mais não seja porque nomeia a praça 
central da vila, homenagem que a Câmara lhe fez em 
1871, ainda em sua vida. E onde em 1928 foi mandada 
erguer pela autarquia uma estátua sua de corpo inteiro, 
da autoria do escultor Henrique Moreira. Depois da sua 
morte, a 7.12.1889 na cidade do Porto, onde vivia desde 
1878, surge em Paredes uma comissão, presidida por 
Joaquim de Meirelles (v), com o objectivo de promover 
a trasladação do seu corpo para o cemitério municipal, 
onde foi erguido um mausoléu, com projecto e orientação 
do Eng. João Rodrigues Pinto Brandão (v), tendo a 3.7.1894 
sido realizada a cerimónia solene da trasladação. E já a 
22.6.1875 a Câmara o tinha declarado, em sessão solene, 
“Primeiro Cidadão Benemérito do Concelho de Paredes”. 
O Dr. José Corrêa Pacheco (v), autor da “Monografia de 
Paredes” sob o pseudónimo de José do Barreiro, que não 
era seu parente apesar de ter mesmo apelido, dedica-lhe 
muitas páginas da sua obra.
Várias vezes presidente da Câmara de Paredes, desde 
1864, a última das quais em 1878, e deputado às Cortes 
por este concelho, em muitos mandatos, desde 1859 até 
à sua morte, eleito pelo Partido Regenerador, em que 
sempre militou, procurador à Junta Geral do Distrito do 
Porto pelo concelho de Paredes (1868 a 1878) e presidente 
deste órgão (1878-86), etc., o Dr. José Guilherme Pacheco 
notabilizou-se pelas inúmeras obras de desenvolvimento 
da vila e concelho que conduziu e promoveu, quer como 
autarca quer como deputado e influente político junto do 
poder central. Dentre elas são de salientar o cemitério 
municipal, várias estradas de ligação aos concelhos 
vizinhos, pontes e escolas e sobretudo a construção da 
linha de caminho-de-ferro do Douro e a sua passagem em 
Paredes, onde teve estação. 
José Guilherme Pacheco nasceu há 200 anos no Rio de 
Janeiro, então Estado português, onde foi baptizado a 
17.2.1821. Era filho de Manuel Albino Pacheco, natural de 

Penafiel, e de sua mulher Ana Maria Felizarda, natural 
de Minas, neto paterno de Manuel Pacheco da Rocha e 
sua mulher Mariana Luiza Nogueira de Miranda; e neto 
materno de Roque António Cordeiro, natural de Miranda 
do Douro, e de sua mulher Maria Angélica de Santa Ana, 
natural de Minas. Regressou a Portugal ainda criança, 
com seus pais. Era irmão, nomeadamente, do Dr. Manuel 
Albino Pacheco Cordeiro, médico, que a 31.12.1860 teve 
carta de cavaleiro da Ordem de Nª Sª da Conceição de 
Vila Viçosa. Seu pai, Manuel Albino Pacheco, regressou 
do Brasil com o rei D. João VI e foi viver para Nevogilde 
(Lousada), onde tinha propriedades (Casa das Vinhas). 
Foi presidente da Comissão Municipal de Paredes (então 
Aguiar de Sousa) e vereador da Câmara, bem como 
presidente da Câmara de Lousada (1850-2).
José Guilherme Pacheco regressou ao Brasil após a guerra 
civil (1828-34), onde ficou alguns anos a trabalhar na 
casa comercial de um tio. De regresso, matriculou-se na 
Universidade de Coimbra em Direito a 4.10.1847, saindo 
bacharel (10.10.1850) formado (1852). Exerceu depois 
a advocacia em Paredes, concelho criado a 30.12.1836, 
substituindo o de Aguiar de Sousa, onde viveu até 1878 
(salvo as temporadas que viveu em Lisboa como deputado 
e uma curta estadia nos Açores) e onde a 21.12.1854 
casou com D. Joana Augusta de Magalhães, de Penafiel 
(Casa do Bêco), filha do Major José Luiz de Magalhães. Sua 
filha sucessora, D. Sofia Clotilde de Magalhães Pacheco, 
casou com Manuel Vaz de Miranda, um dos fundadores 
do “Jornal de Notícias”, com geração, entre a qual se inclui 
o jornalista João Pacheco de Miranda.
O Dr. José Guilherme Pacheco exerceu também vários 
cargos na cidade do Porto, nomeadamente o de contador 
da Relação (3.8.1871). Foi ainda governador civil de 
Angra do Heroísmo (1865). Teve mercê da comenda da 
Ordem de Cristo (1867) e carta de conselheiro (10.1.1868). 
No seu tempo, foi certamente o homem mais influente 
em Paredes e o paredense (por adopção) mais influente 
no país. 

Foto da Colecção da Família
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JOSÉ CORRÊA PACHECO 
1857-1933

Autor da “Monografia de Paredes”, editada em 1922 no 
Porto, sob o pseudónimo de José do Barreiro, fundamental 
obra de referência para a História do concelho, que 
por isso lhe atribuiu o título de Cidadão benemérito 
do concelho de Paredes (13.4.1933), tendo aqui uma 
rua com o seu nome. Bacharel (19.6.1880) formado 
(25.6.1881) em Direito pela Universidade de Coimbra, 
advogado, foi administrador do concelho de Paredes 
(2.8.1883 a 11.2.1886), vereador da Câmara do Porto 
(1907), provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto 
(1911), procurador da Junta Geral do distrito do Porto, 
presidente da Direcção Administrativa dos Hospitais 

de Stº António e do Conde de Ferreira, etc. Nasceu a 
12.5.1857 na Casa do Barreiro, em Stª Mª Madalena 
(Paredes), casa que herdou, bem assim como a Quinta 
da Cova, na mesma freguesia, a Quinta de Maravedi, em 
Vila Nova de Gaia (Stª Marinha), etc. Faleceu a 15.6.1933 
na cidade do Porto. Também aparece, sobretudo em novo, 
como José Correa Pacheco Pereira de Magalhães. Era 
filho do Dr. João Correa Pacheco Pereira de Magalhães 
(v) e sua mulher D. Maria Adelaide da Cunha Teixeira de 
Vasconcellos e Portocarreiro. Casou com D. Amélia da 
Costa Torres Guimarães, com geração.

Foto da Colecção do autor

D. GONÇALO OVEQUES 
SÉCULOS XI E XII

Padroeiro e refundador do mosteiro de Cete, o fidalgo 
D. Gonçalo Oveques foi já provavelmente senhor de 
Mouriz (Paredes), que então incluía o mosteiro de Cete 
e a honra de Urrô, embora só seu filho sucessor D. Diogo 
Gonçalves “de Urrô”, senhor da honra de Urrô, de que tirou 
o nome, se documente senhor de Mouriz quando o rei D. 
Afonso Henriques aí lhe coutou a ermida de S. Miguel. Os 
mosteiros de Cete e Rio Tinto eram já de D. Oveco Garcia 
e de D. Garcia Gonçalves, pai e avô de D. Gonçalo Oveques. 
Este, que o Livro de Linhagens diz que “edificou” o mosteiro 
de Cete, terá assim apenas reconstruído e refundado 
o mosteiro, de que era padroeiro e onde foi sepultado. 
Do antedito D. Diogo Gonçalves “de Urrô” e sua mulher  
D. Urraca Menendez “de Bragançãos”, filha do senhor de 
Bragança, nasceram vários filhos, nomeadamente Rui 
Dias de Urrô, sucessor, com geração nesta linhagem, entre 
eles Lopo Esteves de Urrô, escudeiro, a quem D. João I 
confirmou a 24.9.1383 as suas quintãs e honras de Urrô, 
Mouriz e Pereira no julgado de Aguiar de Sousa; Soeiro 
Dias de Urrô, bisavô paterno de Afonso Pires Valente, 
senhor de Vila Verde de Ficalho, o primeiro deste apelido; 
e João Dias Urrô, depois dito “de Freitas”, por ser senhor da 

honra de Freitas (Fafe), que foi o primeiro deste apelido. É 
de supor que D. Gonçalo Oveques tenha usado a heráldica 
depois dita dos Freitas, ou seja, um escudo vermelho com 
cinco estrelas de ouro de seis pontas.

Túmulo de D. Gonçalo na Igreja de São Pedro de Cete 
(foto: Serviço de Arqueologia/Município de Paredes)
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ANTÓNIO AUGUSTO TEIXEIRA DE VASCONCELLOS
1816-1878

Famoso escritor, jornalista e político, foi uma figura 
cosmopolita, que viveu em Lisboa, em Paris e outras 
capitais europeias, estando contudo ligado a Paredes 
não só pela família e por aqui possuir as quintas de 
Coura (Bitarães), da Vidigueira (Besteiros), e da Cova 
e do Moinho (Madalena), mas também por algumas 
relações institucionais que manteve com o concelho, 
onde viveu entre 1823 e 1845, na Quinta de Coura, de 
sua avó materna, de quem foi herdeiro. Tendo a Câmara 
Municipal dado em 1968 o seu nome à primeira Escola 
do Ciclo Preparatório do concelho. A 13.10.1846, na 
revolução da Patuleia, a que logo aderiu, Teixeira de 
Vasconcellos foi nomeado pela Junta tenente-coronel e 
comandante do Batalhão de Paredes, que devia formar 
para participar na guerra civil. Como ele próprio diz 
na introdução ao seu romance “O Prato de Arroz Doce”, 
a nomeação foi feita porque “os povos (do concelho) 
tinham dias antes votado unanimemente em mim para 
seu representante”. Mas – acrescenta -, como “sabia 
quão pacífica e avessa a tumultos políticos era aquela 
gente, e não queria transformar em voluntários a 
cordel os próprios que tão benevolentemente haviam 
manifestado confiança no meu juízo e prudência”, “despi 
a farda de tenente-coronel para tomar a de soldado do 
regimento de Cavalaria do Porto, em que servi armado 
e montado à minha custa”.  Ainda durante a Patuleia, foi 
depois governador de Vila Real (1847) e comissário da 
Junta, tendo sido o redactor da Convenção de Gramido, 
que pôs fim à guerra civil. Moço fidalgo da Casa Real, 
bacharel (19.7.1843) formado (31.7.1844) em Direito 
na Universidade de Coimbra, advogado, deputado 
às Cortes (1865-78), representante plenipotenciário 
de Portugal nos EUA nas negociações do tratado de 
extradição entre os dois países, Grã-Cruz da Real Ordem 
de Isabel a Católica, comendador das ordens de Cristo, de 
Saint-Stanislas e de Saint-Louis, etc., membro da Real 
Academia de Ciências (1873), de que era vice-presidente à 
sua morte, membro fundador da Sociedade de Geografia 
de Lisboa (1875), sócio correspondente da Real Academia 
Espanhola, da Academia de História e Língua de 
Madrid, do Congresso Estatístico de Paris, do Instituto 

Geográfico de Paris e Sampetersburgo, da Academia de 
Cherburgo, membro do Instituto de Coimbra (1839), do 
Real Conservatório de Lisboa (20.4.1842), da Academia 
Real das Letras, da Academia Lisbonense de Ciências, da 
Associação Industrial Portuense (1860), etc., Teixeira de 
Vasconcellos foi sobretudo um jornalista e romancista. 
Além do volume histórico que editou em Paris (“Les 
Contemporains Portugais, Espagnols et Brésiliens. 
Le Portugal et La Maison de Bragance”) e das obras 
cariz político, Teixeira de Vasconcelos publicou vários 
romances, sendo um dos mais conhecidos “O Prato de 
Arroz Doce”, cuja acção se desenvolve durante a Patuleia, 
romance que foi reeditado em 1983. Outras obras suas: 
“Lição ao Mestre”, “A ermida de Castromino”, “Papeis 
Velhos”, “Glórias Portuguezas”, “Roberto Valença”, “A 
Fundação da Monarchia Portuguesa. Narração Anti-
-Iberica”, “Carta Acerca do Trafico dos Escravos na 
Província de Angola”, “O dente da baroneza”, “A Botina 
Verde”, “A Liberdade Eleitoral”, “Os senhores A.A. 
Teixeira de Vasconcellos, A.F. de Castilho e A. Osorio de 
Vasconcellos sobre a Questão Coimbrã”, “Viagens na Terra 
Alheia. De Paris a Madrid”, “O Sampaio da Revolução de 
Setembro”, “O Barão de Mauá”, “João Brandão de Midões no 
Tribunal da Comarca de Taboa”, etc. Desenvolveu também 
notável e inovadora actividade como jornalista, tendo 
nomeadamente fundado a 9.11.1862, o jornal “Gazeta de 
Portugal”, depois chamado apenas “Gazeta”, que dirigiu, 
introduzido em Portugal o primeiro vespertino, o 
“Boletim da Tarde”, e em 1871 fundado o “Jornal da Noite”, 
que também dirigiu. Foi igualmente colaborador da 
“Revista Universal Lisbonense” (1841-1859) e da “Revista 
Contemporânea de Portugal e Brasil” (1859-1865). Sobre 
ele disse Camilo Castelo Branco que foi “o mais rijo pulso 
de atleta que teve a arena dos gladiadores políticos em 
Portugal”. António Augusto Teixeira de Vasconcellos 
nasceu a 1.11.1816 no Porto (Sé) e faleceu a 29.6.1878 
em Paris. Era filho único do Brigadeiro António Vicente 
Teixeira de Sampayo (1663-1840) e de sua mulher e prima 
D. Maria Emília de Souza e Rocha Moreira Barbosa de 
Sampayo (1797-1823). Casou a 1ª vez a 31.5.1837 na capela 
da Quinta de Coura com D. Antónia Adelaide Vasques da Túmulo de D. Gonçalo na Igreja de São Pedro de Cete 

(foto: Serviço de Arqueologia/Município de Paredes)
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Cunha e Alarcão de Portocarreiro (1812-1842), já órfã de 
pais, sobrinha do Tenente-coronel João da Cunha de Brito 
de Araújo e Castro de Portocarreiro senhor do Palácio da 
Bandeirinha (Porto), da Torre de Portocarreiro (Vila Boa 
de Quires), do morgado de Melres (Gondomar), etc., de 
quem teve uma única filha, D. Maria Adelaide da Cunha 
Teixeira de Vasconcellos e Portocarreiro, que casou 

com o Dr. João Correa Pacheco Pereira de Magalhães (v). 
Casou a 2ª vez em Paris em 1856 com Julie Landauer, 
austríaca, de quem teve também uma única filha,  
D. Josefa Teixeira de Vasconcellos, que casou em Paris 
com o General Hyppolyt von Gemmingen, senhor do castelo 
de Guttenberg, em Baden-Württemberg, sem filhos.

Foto da Colecção do autor

VISCONDE DE PAREDES 
1847-1911

Joaquim Bernardo Mendes, feito visconde de Paredes a 
2.6.1895, foi presidente (1905-8), vice-presidente (1902-
5) e vereador (1884-7) da Câmara de Paredes e o 1º senhor 
da Casa da Granja (hoje a Casa da Cultura), que mandou 
erguer nos limites da sua Quinta do Souto e ficou pronta 
em 1883, tendo aí recebido para almoçar o rei D. Carlos a 
11.6.1895. Em novo esteve no Brasil (Pernanbuco e Baía), 
para onde foi com seu irmão Albino, pelo menos desde 
1870, e onde já estavam seus irmãos José e António. 
Aí enriqueceu e casou rico, na Baía, no início de 1879, 
com D. Deolinda Francisca da Silva Guimarães (1845-
1918), futura viscondessa de Paredes, regressando 
nesse ano a Portugal, com sua mulher e com a cunhada,  
D. Rosalina Maria de Souza Guimarães (v), também muito 
rica. Joaquim Bernardo Mendes nasceu a 5.11.1847 em 
Guilhufe (Penafiel), e teve por padrinhos de baptismo 
seus tio maternos, José Joaquim Mendes, capião de 
Infantaria, e Ana Joaquina Mendes. Morreu a 16.5.1911 
na sua Casa da Granja, sendo sepultado no jazigo que 
mandou erguer no cemitério municipal. Por morte dos 
pais, sucedeu a sua mãe na Quinta do Souto, em Castelões 
de Cepeda, avaliada em 1889 em 844.200 réis, e ao pai na 
Quinta da Gandra, em Guilhufe, avaliada em 1911 em 
1.200.000 réis. Em 1879 é referido como negociante no 
assento de baptismo do filho. Depois passa a ser referido 
como proprietário e capitalista. Nos terrenos da Quinta 
do Souto, onde ainda vivia sua mãe, iniciou a construção 
da Casa da Granja, que ficaria concluída no final de 1883. 
A 17.8.1883, fez contracto com José Martins Leitão, para 
que este lhe fizesse “a obra de trolha, de estucador e pintor 
no prédio que anda construindo no lugar do Souto desta 

mesma villa”. Pela minuciosa descrição das obrigações 
contratuais se vê que este prédio era a Casa da Granja 
e que a obra contratada era mais vasta, incluindo todo 
o tipo de acabamentos, obra que deveria ficar concluída 
até 23 de Dezembro desse ano, sob pena de 200.000 
réis de penalização, ficando só estes acabamentos pela 
avultada soma de 3.450.000 réis. Recebeu o rei D. Carlos 
na Casa da Granja a 11.6.1895. O jornal “O Comércio 
do Porto” do dia seguinte dá a notícia, referindo que o 
monarca saiu na estação de caminho de ferro no meio de 
retumbantes vivas e dirigiu-se a pé para “o palacete do 
abastado capitalista Senhor Joaquim Bernardo Mendes” 
e que “o almoço serviu-se momentos depois”. Conclui a 
notícia, dizendo: “No lugar de honra sentou-se S.M. el-Rei, 
que tinha à sua direita a Senhora D. Deolinda da Silva 
Mendes, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, António 
Bernardo Ferreira, eng. Manuel Vargas, Carters de 
Almeida, António Costa, barão do Calvário e governador 
civil do Porto; à esquerda os senhores Joaquim Bernardo 
Mendes, conselheiro Wensceslau de Lima, Paulo Guedes, 
Bernardo Pindella e marquês de Alvito. No lugar 
fronteiro a el-Rei estava o senhor ministro das obras 
públicas e aos lados os senhores generais Vasco Guedes 
e Luciano Cibrão, conselheiro Justino Teixeira, António 
Bernardo Ferreira Júnior, barão de Paçô Vieira (Alfredo), 
juiz António Dias de Abreu, Francisco Pinto Brandão 
e António José de Souza Machado”. Foi o visconde de 
Paredes quem encomendou a Francisco Leite Dourado o 
projecto da igreja matriz de Paredes, o qual a 1.2.1898 lhe 
entregou os respectivos traço e planta, e que haveria de 
dirigir a construção da igreja que a cunhada do visconde 
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ofereceu à vila. O visconde era filho de Manuel Bernardo 
Álvares Mendes (1818-1881), senhor da Quinta da Granja, 
em Guilhufe, que comprou aos Teixeira Coelho Vieira de 
Queiroz e juntou ao Casal da Granja que aí tinha, e de sua 
mulher Umbelina Rosa Mendes (1819-1887), que herdou 
o prazo da Quinta do Souto de seu irmão o Capitão José 
Joaquim Mendes, foreiro a António Teixeira de Mello e 
Faro e sua mulher D. Ana Alexandrina de Azevedo Faro e 
Noronha, moradores em S. João de Fontoura, remido pelo 
visconde por 45.000 réis a 29.10.1884. Manuel Bernardo 
Álvares Mendes era bisneto de Francisco Ferreira Pinto 
e sua mulher Ana Maria Álvares, senhores do dito Casal 
da Gandra, em Guilhufe, e Umbelina Rosa Mendes era 
bisneta de Manuel de Magalhães (1712-1765), da Quinta 

da Pias, em Castelões de Cepeda, sendo este 4º neto 
de Diogo de Magalhães, tabelião de Aguiar de Sousa, 
senhor da Quinta do Barreiro, na Madalena (Paredes), 
onde faleceu velho a 5.4.1619, e de sua mulher Francisca 
Pereira. Os viscondes de Paredes tiveram três filhos e 
uma filha. O mais velho morreu criança.  Herdou a Casa 
da Granja o filho António Anselmo da Silva Mendes 
(1883-1918), casado em 1913 com D. Maria Benedita 
da Fonseca Braga, filha do Dr. Heitor Abílio Augusto da 
Fonseca Braga, juiz de Direito, sem filhos, tendo deixado 
herdeira universal sua irmã D. Rosalina Maria da 
Conceição Mendes da Silva, que em 1919 casou com o Dr. 
Diogo Corrêa Teixeira de Vasconcellos Portocarrero (v).

Foto de 1880 da Colecção do autor

DIOGO JOSÉ CORREA PACHECO PEREIRA 
1716-1797

Abade de Beire (Paredes) durante 30 anos, de 20.7.1766 até 
7.5.1796, promoveu a renovação da igreja e respectivos 
paços. Foi ordenado presbítero de S. Pedro em 1743 e 
disse a primeira missa a 15 de Outubro desse ano. Em 
1748 era capelão na Quinta de Campo Belo, em Gaia, onde 
vivia. Desde 1752 até 1762, pelo menos, documenta-se já 
a viver na Quinta do Cais, em Gaia, com sua mãe, já viúva, 
sendo possivelmente capelão da capela da quinta. Foi 
apresentado abade de Beire pelo marquês de Marialva 
em Maio de 1765 e 8.3.1766, tomando posse do benefício 
a 20.7.1766, tendo feito exame dois dias antes. Antes de se 
ordenar foi capitão de Cavalaria do 1º Regimento do Porto. 
Foi o 11º senhor da Quinta do Valinho, em Beire. Nasceu 
a 15.10.1716 na dita Quinta do Cais, em Gaia, e faleceu a 
25.7.1797 na dita Quinta do Valinho com 80 anos, sendo 
abade resignatário, e foi sepultado na capela-mor da sua 
igreja matriz. Era filho de João Correa Pacheco Pereira 

(1679-1746), cidadão do Porto, guarda-mor da Saúde, 
vereador (4.3.1724 a 23.10.1725), almotacé, deputado 
do subsídio militar e procurador (1711) da Câmara do 
Porto, familiar do Santo Ofício desta cidade (19.8.1710), 
capitão e armador de navios e sócio de várias empresas 
de navegação para o Brasil e para o resto da Europa, etc., 
10º senhor da Quinta do Valinho, e senhor das quintas do 
Paço, em Borbela (Vila Real), do Cais (V. N. Gaia), Ay-de- 
-Monte (Lousada), Lagoas (Nevogilde), etc., e de sua mulher 
D. Rosa Francisca Craesbeeck de Mello (1694-1785). Ao 
Abade Diogo José sucedeu na Quinta do Valinho seu irmão 
o Tenente-coronel João Correa Pacheco Pereira (1730-
1806), fidalgo da Casa Real, governador do castelo de Leça 
(20.10.1783), várias vezes vereador da Câmara do Porto, 
etc., senhor das quintas de Maravedi e do Cais, em Vila 
Nova de Gaia (Stª Marinha), etc., avô paterno do Dr. João 
Correa Pacheco Pereira de Magalhães (v). 

BENTO BARRETO DE MORAES
1661-1729

Figura proeminente no concelho nos finais do séc. XVII 
e princípio do XVIII, foi juiz ordinário (correspondente 
a presidente do executivo municipal) e vereador da 
Câmara de Aguiar de Sousa, familiar do Santo Ofício 
deste concelho (5.5.1701), habilitação onde se diz que 
que “he homé nobre, e dos principaes da terra”, onde 
“vive mtº limpa e abastadamente de suas quintas”. Foi 
o 4º senhor da Quinta e Casa do Pinheiro, em Cete, onde 
nasceu a 9.1.1661 e faleceu a 9.8.1729, e senhor da Quinta 
de Sermanha, em Sedielos (Peso da Régua). Era filho de 
Domingos Ferreira da Fonseca (1632-1700), capitão de 

Cete na Ordenança de Aguiar de Sousa, onde também foi 
várias vezes juiz ordinário e vereador da Câmara, e de 
sua mulher Sebastiana de Moraes Barreto (1625-1675), 
herdeira das ditas quintas do Pinheiro e Sermanha, 
filha herdeira de Diogo Gomes de Moraes Cogominho. 
Casou com Beatriz de Meirelles Freire (1659-1737), filha 
de Domingos de Meirelles Freire (1594-1675), capitão 
da Ordenança de S. João de Covas e aí senhor da Quinta 
de Rio de Moinhos, etc., e de sua 2ª mulher Leonor Neto 
(1629-1675).
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D. ROSALINA MARIA DE SOUZA GUIMARÃES
c. 1840-1921

Grande benemérita, ofereceu a 5.12.1908 à vila de 
Paredes a sua actual igreja matriz. A doação foi feita 
na Casa da Granja, onde vivia com seu cunhado o 
visconde de Paredes, por escritura pública lavrada pelo 
notário local Bento Botelho Dias Teixeira, recebendo a 
“valiosíssima oferta” a Junta de Paróquia da freguesia de 
Castelões de Cepeda, presidida pelo pároco Francisco da 
Cunha Lima. O rei D. Carlos mandou que em seu nome e 
do reino o governador civil do Porto “confira à doadora 
os louvores que lhe são devidos pelo seu benemérito e 
relevante serviço”. Com a obrigação de se chamar sempre 
igreja de Nª Sª da Conceição, D. Rosalina Maria de 
Souza Guimarães fez esta oferta à paróquia “atendendo 
ao estado ruinoso e pequenez da Egreja parochial 
desta fregª”. O projecto de construir uma nova igreja 
remonta pelo menos a 1881, ano em que o Conselheiro 
José Guilherme Pacheco (v) adquiriu uns terrenos, 
dizendo a escritura que os terrenos se destinavam a 
“melhoramentos indespensáveis que projecta realizar 
n’esta villa, tanto para a construção da nova egreja, 
como para a abertura de ruas e outros fins de utilidade 
publica”. E o mesmo conselheiro vendeu a 5.11.1886 ao 
futuro visconde de Paredes, por 40.000 réis, o direito de 
este aí construir uma mina de água (para abastecimento 
da Casa da Granja), salvaguardando contudo que esta 
mina teria de ser feita em pedra, subterrânea e na parte 
exterior “dos alinhamentos das ruas projectadas na 
planta parcellar levantada para construção da nova 
igreja desta villa”. Morreu entretanto o conselheiro 
e o projecto não avançou, certamente por falta de 
verba. Até que D. Rosalina Maria de Souza Guimarães 
comprou a 16.5.1895, por 400.000 réis, à filha herdeira 
do conselheiro, D. Sofia Clotilde de Magalhães Pacheco, 
e seu marido Manuel Vaz de Miranda, o referido terreno 
que estava destinado à nova igreja.  Logo o visconde 
de Paredes mandou fazer o projecto a Francisco Leite 

Dourado, que a 1.2.1898 lhe entregou os respectivos 
traço e planta, e que haveria de dirigir a construção da 
igreja. Os últimos terrenos necessários foram comprados 
a 11.6.1899, tendo-se iniciado as obras pouco depois, 
demorando vários anos a concluir. A “igreja nova” já se 
documenta numa escritura de 30.8.1908 e a bênção solene 
foi a 6.11.1908.  Não há contas finais do custo por que ficou 
a igreja, mas pode estimar-se que no conjunto tenham 
sido gastos mais de 20 contos de réis, uma avultada 
fortuna para a época. Invocando a muita devoção que 
tinha para com Nª Sª da Conceição, D. Rosalina Maria, na 
doação da igreja à paróquia, exigiu algumas condições, 
desde logo que ela conservasse perpetuamente a 
invocação de Nª Sª da Conceição. E reservando para 
si, seu cunhado e os descendentes dele as honras de 
“protectores da igreja”, com o direito de poderem, a todo o 
momento, mandar aí realizar as obras que entendessem 
necessárias. Ficou igualmente reservado um lugar na 
capela-mor, junto ao presbitério, do lado Sul, para aí 
ser colocado um estrado vedado por uma grade, com 
entrada pela igreja, mas também com uma porta para a 
sala das sessões, lugar esse que teria bancos e cadeiras 
e ficaria perpetuamente reservado para a família, não 
podendo nunca este privilégio ser quebrado ou perdido, 
o que foi feito. A igreja confinava então com terrenos 
pertencentes à Casa da Granja e Quinta do Souto.  
D. Rosalina Maria de Souza Guimarães nasceu na Baía 
cerca de 1840 e faleceu a 4.12.1921 na Casa da Granja, 
deixando herdeira universal sua sobrinha D. Rosalina 
Maria da Conceição Mendes da Silva, casada com o  
Dr. Diogo Corrêa Teixeira de Vasconcellos Portocarrero 
(v). Era irmã da viscondessa de Paredes, com quem veio 
para Portugal, ambas filhas naturais de Francisco de 
Souza Guimarães e D. Joana Baptista da Conceição 
Nolasco da Silva, nascidos e moradores na Baía.

Foto da Colecção do autor
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JOÃO CORREA PACHECO PEREIRA DE MAGALHÃES
1811-1888

Figura proeminente do concelho na 2ª metade do séc. XIX, 
foi administrador do concelho de Paredes (28.7.1851), 
cargo que ocupou durante 12 anos, até 1.9.1863, data 
em que foi exonerado a seu pedido, tendo antes exercido 
como juiz do julgado de Paredes desde 1845. Foi depois 
advogado neste concelho. Fidalgo cavaleiro da Casa Real 
(22.10.1875), comendador da Ordem de Nossa Senhora da 
Conceição de Vila Viçosa (1.7.1875), etc., foi o 14º senhor 
da Quinta do Valinho, em Beire (Paredes), onde viveu 
desde 1845 até casar em 1854, passando então a viver 
na Casa do Barreiro, em Stª Mª Madalena (Paredes), 
que sua mulher D. Maria Adelaide da Cunha Teixeira de 
Vasconcellos e Portocarreiro (1838-1908) herdou de sua 
tia-avó D. Ana Carmelina de Souza e Rocha e seu marido 
o Dr. Boaventura António Pereira de Magalhães. Herdou 
ainda de seus pais outras propriedades nos concelhos de 
Paredes, Lousada, Vila Nova de Gaia e Porto. Sua mulher 
era filha sucessora do Dr. António Augusto Teixeira de 
Vasconcellos (v). Licenciado em Direito na Universidade 
de Coimbra (8.7.1840), o Dr. João Correa Pacheco Pereira 
de Magalhães foi capitão de D. Miguel na guerra civil 
(1828-1834),  alistando-se com 21 anos, sendo pouco 
depois nomeado tenente da 1ª Companhia de Granadeiros 
do Regimento nº 11 de Infantaria e a 4.1.1834 capitão da 
3ª Companhia do Regimento de Milícias da Feira, posto 
no qual combateu na batalha da Asseiceira, travada 
a 16 de Maio daquele ano, e se manteve até ao fim da 

guerra, sendo um dos convencionados de Évora Monte.  
Regressou então à Universidade de Coimbra para 
terminar o curso, que interrompera. Pinho Leal, no seu 
“Portugal Antigo e Moderno”, diz que “foi sempre um 
magistrado exemplar e imparcialíssimo, administrando 
justiça recta, tanto a gregos como a troyanos”. A 14.2.1867, 
o Dr. João Correa Pacheco Pereira de Magalhães teve 
mercê real da comenda da Ordem de Cristo, a pedido do 
Conselheiro Dr. José Guilherme Pacheco (v), pelos seus 
“muitos distintos merecimentos, e provados serviços”. 
Recusou contudo a mercê, por carta ao rei de 9.3.1867, 
embora mais tarde, a 1.7.1875, viesse a aceitar a comenda 
da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, 
desta feita obtida a pedido de seu sogro António Augusto 
Teixeira de Vasconcellos. O Dr. João Correa Pacheco 
Pereira de Magalhães nasceu a 27.9.1811 na sua Quinta 
de Maravedi, em Vila Nova de Gaia (Stª Marinha), e foi 
baptizado a 5 de Outubro seguinte na capela de S. João 
Baptista da dita quinta, vindo a falecer a 25.12.1888, com 
testamento e inventário de menores, na antedita Casa do 
Barreiro. Era filho sucessor de Manuel Correa Pacheco 
Pereira de Noronha e Silva (1762-1847), que em novo 
foi cadete no castelo de Leça (29.11.1792), 13º senhor 
da Quinta do Valinho, etc., e de sua mulher D. Maria 
Benedita de Moura Coutinho Teixeira de Magalhães e 
Andrade (1790-1871).

Pintura da Colecção do autor

FRANCISCO DA ROCHA ARANHA
1684-1761

Capitão de Cete na Ordenança de Aguiar de Souza, em 
sucessão ao sogro, juiz ordinário e vereador da Câmara, 
viveu na Quinta ou Casa do Pinheiro, em Cete, que teve por 
sua mulher, onde faleceu viúvo a 24.4.1761. Matriculou-
se em Instituta na Universidade de Coimbra a 6.11.1702. 
Era o irmão mais novo do Doutor Frei Luiz de S. Bernardo, 
cónego de S. João Evangelista, lente no mosteiro de Stº 

Elói de Lamego, mestre jubilado em Teologia no mosteiro 
de Vilar de Frades, reitor do mosteiro de Stº Elói do Porto, 
presidente do Capítulo Geral e do mosteiro de S. Bento de 
Xabregas e definidor da sua ordem, etc.; do Padre João da 
Rocha Teixeira, jesuíta que serviu em Roma; do Padre 
Bernardo de Meirelles Freire, jesuíta, visitador espiritual 
e temporal da Companhia de Jesus na comarca da Feira, 
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ANTÓNIO CORRÊA TEIXEIRA DE VASCONCELLOS PORTOCARRERO
1872-1950

Advogado, chefe político, autor de vasta bibliografia, 
professor, juiz de Direito da comarca de Paredes 
(25.10.1910), conservador do Registo Civil e delegado 
do procurador régio deste concelho, provedor e vice- 
-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Paredes e 
membro da primeira Mesa Administrativa da Irmandade 
da dita Santa Casa (7.6.1903). Bacharel (11.6.1896) 
formado (11.6.1897) em Direito pela Universidade de 
Coimbra, foi senhor da Quinta do Paço, em Valpedre 
(Penafiel), da Quinta de Freamunde (Paredes e Paços de 
Ferreira), etc. Nasceu a 7.12.1872 na Casa do Barreiro 
(Madalena) e faleceu a 28.4.1950 no Hospital da Ordem do 
Carmo, no Porto, indo a sepultar no seu jazigo no cemitério 
de Longra (Paredes). Era filho do Dr. João Correa Pacheco 
Pereira de Magalhães (v) e sua mulher D. Maria Adelaide 
da Cunha Teixeira de Vasconcellos e Portocarreiro. Casou 

a 31.7.1916 no oratório da casa da Quinta do Ribeiro, em 
Sousela (Lousada) com D. Isabel Maria Coelho Leal de 
Souza de Meirelles (1879-1968), senhora dita da Quinta 
do Ribeiro, que herdou de seu tio o Dr. Caledónio Coelho 
de Souza e Vasconcellos (1831-1915), visconde de Sousela 
(10.2.1898). Não tiveram filhos, e D. Isabel deixou a sua 
Quinta e Casa do Ribeiro, por testamento de 21.7.1962, à 
Santa Casa da Misericórdia de Lousada, com a condição 
de nela ser instalado um asilo e creche. E de facto foi lá 
fundado um “Asilo-Creche Visconde de Sousela e Isabel 
Maria”, sob tutela da Santa Casa da Misericórdia de 
Lousada, conforme as instruções testamentárias. Mais 
tarde foi mudado para o “Centro de Bem-Estar Infantil 
Visconde de Sousela e Isabel Maria”, que lá existe.

Foto publicada na “História concisa da Santa Casa da 
Misericórdia de Paredes”

abade de Constance (Penafiel), etc.; de Frei António de 
Santa Tereza, cónego de São João Evangelista, reitor das 
igrejas de Celeiros (Vila Real) e de São Cristóvão de Muro 
(Penafiel); e de D. Isabel Dorothea Aranha, casada com o 
Dr. João de Souza Delgado, cavaleiro da Ordem de Cristo, 
vereador da Câmara do Porto, alferes do Castelo de S. 
João da Foz e tenente do Castelo de Leça da Palmeira, etc.; 
todos filhos do Dr. João da Rocha Teixeira (1637-1685), 
corregedor de Castelo Branco (1681), juiz de fora em V.N. 

de Cerveira (3.7.1667), Coimbra e Estremoz, licenciado em 
Cânones pela Universidade de Coimbra (1667) e habilitado 
ao serviço de Sua Majestade (9.7.1666), cavaleiro da Ordem 
de Cristo, senhor da Quinta de Vilela, em Stª Mª Madalena, 
etc., e de sua mulher D. Teresa Maria de Brito Aranha 
(1648-1707). O Capitão Francisco da Rocha Aranha casou 
a 30.12.1707 em Cete com D. Sebastiana Teresa de Moraes 
Barreto (1685-1748), herdeira das quintas do Pinheiro e 
Sermanha, filha de Bento Barreto de Moraes (v).

CUSTÓDIO NUNES COELHO
1687-1765

Escrivão e tabelião (proprietário) do público, judicial e notas 
de Aguiar de Sousa (14.1.1749), alferes da Ordenança de Cete 
e aí senhor da Quinta de Além, onde nasceu em 1687 e faleceu 
a 15.7.1765. Era filho sucessor de João Coelho Furtado (1651-
1727), também escrivão e tabelião (proprietário) do público, 
judicial e notas de Aguiar de Sousa, trineto de Roque Coelho I 
(v), e de sua mulher Isabel Nunes da Cunha. Casou a 10.2.1719 

em Cete com Maria Álvares Teixeira, filha do Capitão Manuel 
Álvares de Souza, de S. Tiago de Carvalhosa. Foram pais do 
Padre Dr. Bernardo Álvares Coelho (1722-1810), bacharel 
(20.5.1743) formado (2.7.1744) em Cânones pela Universidade 
de Coimbra, e de Custódia Maria Álvares Coelho, que sucedeu 
na propriedade do ofício de escrivão e tabelião a 8.7.1766 e 
casou com o Dr. António José Coelho de Souza (v).
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ANTÓNIO CORRÊA DE PORTOCARREIRO TEIXEIRA DE VASCONCELLOS
1858-1930

Muito embora a sua carreira militar se tenha 
desenvolvido sobretudo em Lisboa, nasceu a 20.11.1858 
na Casa do Barreiro, em Paredes, terra onde voltava 
muitas vezes e herdou propriedades, tendo prestado 
serviço, como alferes, no Regimento de Artilharia de 
Penafiel. Formado na Escola Politécnica de Lisboa, foi 
coronel de Artilharia (1919), comendador da Ordem de 
Cristo (1918), cavaleiro e comendador da Ordem de Avis 
(1895 e 1919), Cruz de 1ª Classe da Ordem de Mérito 
Militar de Espanha (1906), deputado às Cortes por 

Oliveira de Azeméis (1915), director da Escola Militar 
de Artilharia (1900), chefe de Gabinete do Ministério 
da Guerra (1909), comandante da 3ª Divisão do Exército 
no Porto (1919), etc. Faleceu a 15.2.1930 em Lisboa.  Era 
filho do Dr. João Correa Pacheco Pereira de Magalhães 
(v) e sua mulher D. Maria Adelaide da Cunha Teixeira 
de Vasconcellos e Portocarreiro. Casou com D. Maria de 
Jesus Pereira Bretes (1868-1905), com geração.

Foto da Colecção do autor

DIOGO CORRÊA TEIXEIRA DE VASCONCELLOS PORTOCARRERO
1879-1928

Advogado e professor, viveu alguns anos na Casa da 
Granja, em Paredes (hoje Casa da Cultura), que teve por 
sua mulher. Bacharel (29.6.1901) formado (26.6.1902) 
em Direito pela Universidade de Coimbra, foi primeiro 
advogado em Paredes e depois professor de Latim do 
Liceu de Portalegre e do Liceu Alexandre Herculano 
(21.11.1914), no Porto, onde leccionou até à sua morte.  Foi 
grande latinista, tal como seu irmão o Padre Francisco 
Correa de Portocarreiro, e prestigiado professor. Sucedeu 

ao pai como 15º senhor da Quinta do Valinho, em Beire, 
e noutras propriedades. Por sua mulher foi senhor da 
Casa da Granja, em Paredes, onde também viveu. Nasceu 
a 12.11.1879 na Casa do Barreiro (Madalena) e faleceu 
a 28.3.1928 em Coimbra, indo a sepultar ao cemitério 
de Paredes, no jazigo dos viscondes de Paredes.  Era 
filho do Dr. João Correa Pacheco Pereira de Magalhães 
(v) e sua mulher D. Maria Adelaide da Cunha Teixeira 
de Vasconcellos e Portocarreiro. Casou a 5.9.1919 em 
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Castelões de Cepeda, com escritura antenupcial do dia 
1 anterior, com D. Rosalina Maria da Conceição Mendes 
da Silva (1884-1943), filha do visconde de Paredes (v), 
senhora da dita Casa da Granja (1818) e herdeira de sua tia 
D. Rosalina Maria de Souza Guimarães (v). A 24.12.1932, 
D. Rosalina, então já viúva do Dr. Diogo Corrêa Teixeira 
de Vasconcellos Portocarrero, moradora na sua casa na 

Avenida Brasil, nº 760, no Porto (Foz do Douro), alugou 
a sua Casa da Granja à Comissão Administrativa da 
Câmara de Paredes, presidida pelo Dr. António Martins 
da Costa Rangel (v), para aí instalar a Câmara, enquanto 
se construíam as novas instalações.

Foto da Colecção do autor

MANUEL MENDES CORRÊA TEIXEIRA DE VASCONCELLOS PORTOCARRERO
1926-2005

Quadro superior numa multinacional norte-americana, 
sucedeu na Casa da Granja, onde nasceu a 25.12.1926, 
viveu em criança e depois de casado entre 1951 e 1962, 
e aí lhe nasceram os filhos. Ficou órfão de pai com um 
ano e de mãe com 16 anos de idade. Frequentou Direito 
na Universidade de Coimbra (1948-51). Foi viver para a 
cidade do Porto em finais de 1963 e em 1964 vendeu a 
Casa da Granja ao Comendador Abílio de Seabra (v), que 
a deixou em testamento à Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia de Paredes, de que era provedor. Na Casa 
de Granja foi depois instalado o Liceu de Paredes, que 
aí funcionou vários anos. No início da década de 90, a 
Câmara de Paredes fez um protocolo com a Irmandade 
da Misericórdia para proceder à recuperação da casa e 
aí instalar a Casa da Cultura do concelho, que veio a ser 
inaugurada a 17.5.1997 e ainda hoje aí se mantém. Depois 

de vender a Casa de Granja, passou a usar a Casa do 
Calvário, que tinha na mesma vila, para passar férias em 
Setembro. Herdou ainda a Quinta da Quintã, em Sousela 
(Lousada). E durante muitos anos integrou as direcções 
das adegas cooperativas de Lousada e Paredes. Faleceu 
a 7.3.2005 no Porto. Era filho sucessor do Dr. Diogo 
Corrêa Teixeira de Vasconcellos Portocarrero (v) e sua 
mulher D. Rosalina Maria da Conceição Mendes da Silva 
(Paredes). Casou a 13.5.1952 em Paredes com D. Maria 
Camila Victória Carneiro Pinto de Souza Machado (1928-
2009), senhora da Casa das Quartas, em Stª Leocádia de 
Baião, e co-herdeira da Quinta de Rande, em Milhundos 
(Penafiel), etc., filha do Dr. João Augusto Rodrigues de 
Souza Machado (v). 

Foto da Colecção do autor
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JOSÉ TORRES CORRÊA PACHECO
1900-1961

Licenciado em Engenharia Mecânica e Electrotécnica 
pela Universidade do Porto, viveu nesta cidade e em 
Paredes, na sua Casa do Barreiro (Madalena). Filho 
sucessor do Dr. José Corrêa Pacheco (v) e de sua mulher 
D. Amélia da Costa Torres Guimarães, herdou ainda a 
Quinta da Cova (ib), a Quinta de Maravedi (Vila Nova 

de Gaia) e a Quinta do Pereiro (Beire). Existe hoje em 
Paredes uma rua com o seu nome. Nasceu a 11.6.1900 no 
Porto e faleceu a 8.8.1961, ib. Casou com D. Elvira Ennes 
Granhão (1909- 1983), com geração.

Foto da Colecção do autor

ANTÓNIO RODRIGUES MOREIRA
1814-1878

Figura ilustre do concelho de Paredes na primeira 
metade do século XIX, onde tem uma rua com o seu 
nome, foi advogado e três vezes consecutivas presidente 
da Câmara (1858-64) e duas vezes vereador (1868-72). 
Bacharel (10.6.1839) formado (29.5.1840) em Direito pela 
Universidade de Coimbra, foi senhor da Quinta de Vales, 
em Cadeade (Paço de Sousa), onde nasceu a 18.11.1814, 
mas viveu casado na Casa do Outeiro d’Além, em Mouriz 
(Paredes), que teve por dote de sua mulher, onde faleceu 
a 9.11.1878. Também aparece como António Rodrigues 

Moreira da Silva, nomeadamente na Universidade de 
Coimbra. Era filho de João Rodrigues Moreira da Silva, 
senhor da dita Quinta de Vales, e de sua mulher Teresa 
Maria Lopes Pereira, senhora da Quinta de Cimo de 
Vila, em Esmegilde (ib). Casou a 8.11.1853, na Capela de 
Nª Sª da Livração da dita Casa do Outeiro d’Além, com D. 
Margarida Máxima de Meirelles Vidal Pinto Brandão 
(1831-1897), filha de José António de Meirelles Vidal 
Barreto de Moraes (v).

Foto da Colecção do autor
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JOÃO JOSÉ DE SOUZA MACHADO
1821-1895

Figura proeminente do concelho na segunda metade 
do século XIX, foi presidente (1871-2 e 1882-3) e vice-
presidente (1868-71, 1874-82 e 1887-90) da Câmara 
Municipal de Paredes. Cavaleiro da Ordem de Cristo 
(16.3.1854), comendador da Ordem de Nª Sª da Conceição 
de Vila Viçosa, etc., foi viver para Paredes em 1856, ano 
em que comprou a António José Barbosa de Leão a Quinta 
e Casa da Quebrada, em Mouriz, na qual mandou fazer 
grandes obras de remodelação e onde passou a morar. 
Nasceu a 14.9.1821 na Casa da Chaminé, em Toutosa 
(Marco de Canavezes), filho de Francisco José de Souza 
Machado (1765-1847), senhor desta casa, etc., e de sua 
mulher D. Tomásia Maria Emília Ozorio da Fonseca 
Coutinho (1793-1880), descendente dos morgados de 
Juste, em S. Fins do Torno (Lousada). Foi depois viver para 
a cidade do Porto, onde casou a 18.7.1849 com D. Francisca 
Augusta Pinto Vieira Peixoto (1823-1875), senhora 
da Quinta da Boavista, em Sobretâmega, já viúva de 
Joaquim de Babo Pinto, filha de José Pinto Vieira Peixoto, 
senhor da dita quinta, e de sua mulher D. Antónia Amália 
de Azevedo Cabral. O comendador João José de Souza 

Machado faleceu na sua Casa da Quebrada a 12.9.1895, 
indo a sepultar ao jazigo que tinha no cemitério de 
Agramonte, no Porto. Na acta da sessão da Câmara 
desse dia consta o seguinte: “N’este acto chegando ao 
conhecimento da Camara ter fallecido o Excellentissimo 
Comendador João José de Souza Machado, da Casa da 
Quebrada da freguesia de Mouriz, deliberou-se, por 
proposta do Snr presidente, lançar n’esta acta um voto 
de profundo sentimento pelo fallecimento de tão illustre 
cidadão, que muito dignamente exerceu as funções de 
presidente d’esta Camara em diversas vereações, à qual 
prestou relevantes serviços, e em demonstração do pesar 
de que esta Camara está possuida, foi levantada a sessão, 
mandando-se dar conhecimento desta deliberação à 
Família enlutada. Do que para constar lavrei a presente 
acta que eu David de Moraes Alão, secretario escrevi. 
Augusto José Coelho de Barros, Bernardino Moreira 
Marques, Joaquim Eleutério Ribeiro Junior, João 
Bernardo Coelho Pinto.”

Foto da Colecção do autor

ANTÓNIO JOSÉ COELHO DE SOUZA
1719-1776

Escrivão e tabelião (proprietário) do público, judicial 
e notas de Aguiar de Sousa (11.3.1772), em sucessão 
a seu sogro, advogado, vereador da Câmara e juiz 
ordinário, etc. Bacharel (24.5.1741) formado (28.5.1742) 
em Cânones pela Universidade de Coimbra, foi senhor 
da Casa do Outeiro d’Além, em Mouriz, onde nasceu 
a 18.7.1719, faleceu a 26.7.1776 e em 1766 instituiu a 
capela de Nª Sª da Livração. Era filho de Manuel de Souza 
Delgado, 3º senhor da dita Casa do Outeiro, e de sua 

mulher Luiza Clara da Cruz Coelho de Oliveira, 4ª neta 
de Roque Coelho I (v). Casou a 2.6.1755 em Cete com sua 
prima Custódia Maria Álvares Coelho (1727-1808), que 
a 8.7.1766 sucedeu na propriedade do ofício de seu pai, 
filha de Custódio Nunes Coelho (v). O Dr. António José 
Coelho de Souza e sua mulher foram pais dos padres 
Bernardo António e José Bernardo Coelho de Souza e de 
D. Maria Joaquina Coelho de Souza, herdeira da Casa do 
Outeiro, casada com o Major Aniceto Pinto Brandão (v).
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JOSÉ ANTÓNIO DE MEIRELLES VIDAL BARRETO DE MORAES
1800-1859/

Produtor e exportador de Vinho do Porto, foi senhor 
da Quinta de Sermanha, em Sedielos (Peso da Régua) 
mas viveu muitos anos na Casa do Outeiro d’Além, 
em Mouriz, de seu cunhado o Brigadeiro Bernardo 
Álvares Coelho Pinto Brandão (v), sendo uma figura 
proeminente do concelho. Nasceu a 5.12.1800 na dita 
Quinta de Sermanha, faleceu no Porto depois de 1859 
e foi também co-herdeiro da Casa do Pinheiro, em Cete. 
Era filho de António José Vidal da Costa Reis (1776-
1803), também produtor e exportador de Vinho do Porto, 
e de sua mulher D. Maria Isabel de Menezes e Meirelles 

Barreto de Moraes (1770-1815), senhora da dita Quinta 
de Sermanha e co-herdeira da Casa do Pinheiro, que era 
filha herdeira de Bernardo de Meirelles Freire Barreto 
de Moraes e sua mulher D. Clemência Águeda Pereira da 
Fonseca e Menezes, e neta do Capitão Francisco da Rocha 
Aranha (v) e sua mulher D. Sebastiana Teresa de Moraes 
Barreto. Casou a 25.8.1822 com D. Joana Emília de Souza 
Pinto Brandão (1794-1880), irmã do Brigadeiro Bernardo 
Álvares Coelho Pinto Brandão (v).

Pintura da Colecção da  Casa da Quebrada

ANICETO PINTO BRANDÃO
1751-1824

Importante figura militar do concelho nos finais do séc. 
XVIII e inícios do XIX, foi sargento-mor de Aguiar de 
Sousa (1793-1823), documentando-se com os postos de 
capitão e major. Viveu casado na Casa do Outeiro d’Além, 
em Mouriz, que teve por sua mulher, onde faleceu a 
17.12.1824. Nasceu a 3.8.1751 em Coreixas. Foi senhor 
da Casa de Cima, na Várzea (Cete) e era irmão do Padre 
Francisco Xavier Brandão, pároco de Stª Mª Madalena 
(Paredes), e do Capitão José Joaquim Pinto Brandão, 

capitão de Carvalhosa na Ordenança de Aguiar de Sousa 
(10.10.1799), todos filhos de Bernardo Pinto Brandão 
(1712-1771), senhor da dita Casa de Cima, e de sua 
mulher Antónia Maria Moreira Rebello Pereira (1726-
1792), senhora da Quinta de Coreixas. Casou a 23.10.1782 
na capela de Nª Sª da Livração da Casa do Outeiro com 
D. Maria Joaquina Coelho de Souza, herdeira desta casa, 
filha do Dr. António José Coelho de Souza (v).

BERNARDO ÁLVARES COELHO PINTO BRANDÃO 
1791-1855

Importante figura do concelho, onde foi presidente 
da Câmara (1852-4) e vereador (1854-6), salientou-se 
sobretudo como militar nas Guerras Peninsulares, 
nomeadamente na defesa do Porto e Terra de Sousa 
contra as invasões francesas, chegando a brigadeiro dos 
Reais Exércitos (2.2.1851). Foi senhor da Casa do Outeiro 
d’Além, em Mouriz, onde faleceu viúvo a 8.4.1855 e onde 

fez obras de remodelação e acrescentamento que lhe 
retiraram alguma da sua traça original. Condecorado com 
a Cruz das Guerras Peninsulares, cavaleiro das ordens de 
Cristo e de Avis, assentou praça como cadete a 22.12.1808, 
tinha 16 anos de idade, dizendo-se na respectiva ficha que 
tinha olhos e cabelos castanhos e media então 1,6 metros 
de altura. Foi alferes (11.6.1811), tenente (10.1.1814), 
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capitão (11.5.1819), major (5.9.1837), tenente-coronel 
(20.12.1842) e coronel (1845), sendo reformado brigadeiro. 
Aparece, sobretudo na vida militar, como Bernardino 
Álvares Coelho, mas também como Bernardo (em vez de 
Bernardino) Álvares (ou Alves) Coelho Pinto Brandão. Na 
Câmara consta também (e assina) apenas como Bernardo 
Pinto Brandão. No óbito consta como Brigadeiro Bernardo 
Coelho Pinto Brandão. Nasceu a 24.1.1791 em Cete. Era 
filho sucessor do Major Aniceto Pinto Brandão (v) e sua 

mulher D. Maria Joaquina Coelho de Souza. Casou a 
24.11.1825 com D. Custódia Maria Cândida Lopes Moreira 
da Silva (1799-1853), irmã do Dr. António Rodrigues 
Moreira (v), matrimónio de que não tiveram filhos. Quando 
ficou viúvo, a 23.6.1853, o Brigadeiro Bernardo Coelho 
Pinto Brandão promoveu o casamento de sua sobrinha D. 
Margarida Máxima com o dito seu cunhado, o Dr. António 
Rodrigues Moreira, que instituiu seus herdeiros, e que 
efectivamente casaram a 8.11.1853.

BERNARDO DE MEIRELLES PINTO BRANDÃO 
1855-1922

Abade de Castelões de Cepeda (19.4.1895 a 4.10.1897) e 
S. Romão de Mouriz (2.2.1882 a 1.1.1894), foi bacharel 
em Teologia pela Universidade de Coimbra (27.6.1879), 
ordenado sacerdote em 1880, tendo tirado ordens 
menores a 29.5.1879 no Porto. Também aparece como 
Bernardo Rodrigues Pinto Brandão. Sucedeu a sua mãe 
como 8º senhor da Casa do Outeiro d’Além, em Mouriz, 
onde nasceu a 6.1.1855, viveu e faleceu a 27.3.1922. Foi 
também 8º senhor da Quinta de Vales, em Cadeade (Paço 
de Sousa), por compra que fez ao irmão Dr. José Rodrigues 

Moreira (v). Era filho do Dr. António Rodrigues Moreira 
(v) e sua mulher D. Margarida Máxima de Meirelles Vidal 
Pinto Brandão. Deixou herdeiras da Casa do Outeiro suas 
irmãs D. Margarida Adelaide, casada com António José 
de Souza Machado (v), e D. Sofia Adelaide (1872-1954), 
que faleceu solteira. A Quinta de Vales deixara-a ainda 
em vida (“venda” de 12.2.1917) a seu irmão o Dr. Francisco 
Manuel Rodrigues Pinto Brandão (v).

Foto da Colecção do autor

JOSÉ RODRIGUES MOREIRA
1857-1918

Clínico muito querido e respeitado por todos em Paredes, 
combateu e tratou no concelho a terrível epidemia que 
ficou conhecida por Gripe Espanhola, que acabou por o 
vitimar. Médico de partido (27.6.1914) e delegado de Saúde 
do concelho de Paredes, licenciado em Medicina Cirúrgica 
pela Escola Médico-cirúrgica do Porto (1887). Viveu 
com seu irmão o Padre Dr. Bernardo de Meirelles Pinto 
Brandão na Casa do Outeiro, em Mouriz, onde nasceu a 
22.1.1857 e faleceu solteiro a 15.7.1918. Sucedeu a seu pai 

como 7º senhor da Quinta de Vales, em Cadeade (Paço de 
Sousa), que aumentou com a compra de várias terras e 
cujos prazos remiu a 7.5.1905 e vendeu ao seu irmão, com 
reserva de usufruto. Era filho do Dr. António Rodrigues 
Moreira (v) e sua mulher D. Margarida Máxima de 
Meirelles Vidal Pinto Brandão. Teve um filho natural, Frei 
D. Gabriel de Sousa (1912-1997), Dom abade do mosteiro de 
Singeverga (2.1.1949), autor de vasta bibliografia, etc.


