
 

 

Ar q u i v o  d a  Fa m í l i a  R o s a d o  F e r n a n d e s  
 
 
 
 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF  

 

Datas extremas: 1580 – 1976 

 

Dimensão e suporte: 1050 Documentos 
 

Nível de descrição: fundo 

 

Nome do Produtor: Família Rosado Fernandes 

 

Âmbito e conteúdo: O fundo do Arquivo da Família Rosado Fernandes remonta aos finais do século XVI e é constituído 

essencialmente por documentação relacionada com a posse, aquisição e administração das propriedades da família, quer aquelas 

que estavam directamente na sua posse, quer aquelas que eram arrendadas ou aforadas a terceiros por um determinado período 

de tempo. Assim, dentro da secção intitulada Gestão Patrimonial, para além do enorme rol de processos de posse de propriedades 

(64, no total), podemos ainda encontrar  documentação tão diversa como inventários, testamentos, escrituras de bens, avaliações, 

sentenças cíveis, tombos, escrituras antenupciais, etc. Num segundo grupo ou secção, que intitulamos de Gestão Financeira, 

inserimos, por um lado, todos os documentos relativos à contabilidade da Casa Agrícola (contas correntes, receita e despesa, 

recibos, etc.) e, por outro, documentos cuja tipologia está relacionada com o empréstimo de capitais que, a avaliar pela sua 

extensão, a família praticava com alguma regularidade. A restante documentação – inserida na secção intitulada Actividades 

Individuais – está intimamente ligada com a produção individual dos diferentes indivíduos que constituíram a família ao longo das 

gerações. Assim, encontramos quatro grandes produtores de documentação na família: Joaquim Filipe Piteira Fernandes, António 

Miguel de Sousa Fernandes, D. Maria Angélica de Sousa Fernandes e, por último, Dr. Joaquim Filipe Rosado Fernandes. Para além do 

enorme valor patrimonial deste arquivo (patente quer na extensão da documentação, na antiguidade e diversidade dos 

documentos, quer no valor efectivo para a família titular), estamos, perante um acervo documental da maior importância para o 

estudo da história local e regional. 

 

Sistema de organização: Para a organização deste fundo documental foi utilizado o quadro de classificação tipo para os arquivos de 

família, embora tenhamos sentido a necessidade de fazer alterações pontuais e convenientes, de acordo com as tipologias 

documentais encontradas. Assim, foi utilizada a classificação orgânico-funcional e todos os documentos foram ordenados 

cronologicamente dentro das respectivas séries. 

 

Condições de acesso: a documentação encontra-se disponível mediante contacto com o proprietário do fundo, Doutor Raul Miguel 

Rosado Fernandes. 

 

Condições de reprodução: a reprodução de documentos encontra-se sujeita a autorização prévia do proprietário do fundo. 



Fundo: PT I CARF I AF-RF 

SC: ORGANIZAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 

AI01 Registos genealógicos (1902} 

AI02 Inventários de documentos (sld} 

SC: GESTÃO PATRIMONIAL 

SSC: PROPRIEDADES 

Estrutura 

B·AI01 Herdade do Monte Novo e Horta das Fontainhas (1S80 - 1939} 

B·AI02 Herdade do Monte do Xerez (1582 - 1939} 

B·AI03 Herdade da Cerejeirinha (1627 - 1952} 

B·AI04 Herdade dos Gagos (1666 - 1901) 

B·AI05 Herdade da Barca e Herdade da Cabeça Alta (1716 - 1939} 

B·AI06 Herdade da Barrada e Courela do Zambujeiro (1751 - 1840} 

B·AI07 Olival dos Olivais (1755 - 1772} 

B·AI08 Casa da Corredoura (1761 - 1877} 

B·AI09 Courela José Jorge (1779 - 1826} 

B·AI10 Olival da Estacaria (1779 - 1880} 

B·Aill Herdade da Defesa das Areias (1795 - 1912) 

B·AI12 Herdade da Escudeira (1806 - 1933} 

B·AI13 Herdade do Pico e Courela da Ameadinha (1813 - 1880} 

B·AI14 Herdade da Faleira, Faleirinha e Oliveirinha (1819 - 1946) 

B·AI15 Ferragial ao Vale da Pia Quebrada ou Alcachofrais (1819 - 1922) 

B·AI16 Herdade das Torres (1822 - 1938} 

B·AI17 Herdade de Vale Coelheira (1826-1960} 

B·AI18 Herdade de Vale de Água (1834-1842) 

B·AI19 Ferragial de Santa Clara (1836-1922) 

B·AI 20 Herdade da Serra ou Barroco (1836 - 1936} 

B·AI 21 Ferragial da Calçada (1836 - 1900} 

B·AI 22 Herdade de Vale Manantio e Roncanito (1837 - 1959} 

B·AI 23 Herdade da Brita (1837 - 1965} 

B·AI 24 Herdade da Cerieira (1838 -1949} 

B·AI 25 Herdade e Courela dos Manachos (1842 - 1939} 

B·AI 26 Courela à Cova da Mulher (1842 - 1939} 

B·AI 27 Herdade de O. Margarida (1849 - 1914) 

1902 PT I CARF I AF·RF I A 

1580- 1965 PT I CARF I AF-RF I B 

1580-1965 PT I CARF I AF·RF I B- A 



B·AI28 Courela do Padrão (1853) 

B·AI29 H e r da de do Penedo Furado em M onsa ra z (1853 -1939) 

B·AI30 H e r da de de Cid AI me ida (1855 -1893) 

B·AI31 Herdade Montinho (1855 -1937) 

B·AI32 Herdade da Peceninha e do Monte da Terra (1856-1918) 

B·AI33 H e r da de de Fornil h os e dos G arrocha i s (1862 -1936) 

B·AI34 Herdade da Almocreva (1863 -1893) 

B·AI35 Herdade da Pata e Herdado dos Canhonitos (1863 -1917) 

B·AI36 Casas da Rua do Castelo (1866-1882) 

B·AI37 Herdade da Pereira (1867-1877) 

B·AI38 Herdade da Azambuja (1867-1868) 

B·AI39 Herdade da Parreira (1867-1893) 

B·AI40 Herdade da Quinta do Leilão ou Ribeira (1868-1952) 

B·AI41 Herdade de Reguengos (1871-1872) 

B·AI42 Casa da Rua da Palma (1872-1944) 

B·AI43 Herdade do Outeiro (1877 -1931) 

B·AI44 Herdade de D. Amada e Herdade dos Espinhais (1879 -1939) 

B·AI45 Herdade do Monte do Judeu (1884-1895) 

B·AI46 Herdade do Carrapatelo (1888) 

B·AI47 Herdade do Castelo (1890-1922) 

B·AI48 Herdade da Bichana (1891-1897) 

B·AI49 Herdade do Rebentão (1891) 

B·AI50 Herdade do Serejo (1892 -1893) 

B·AI51 Casa da Rua de Mourão (1892-1918) 

B·AI52 Herdade do Compromisso (1893-1938) 

B·AI53 Herdade das M argalejas e de Lagares (1893 -1964) 

B·AI54 Tapada da Soalheira (1894-1955) 

B·AI55 Herdade da Vaquinha e do Penedo Furado (1894-1963) 

B·AI56 Ferragial à Atalaia Grande (1896-1919) 

B·AI57 Herdade da Fonte dos Frades (1898-1962) 

B·AI58 Herdade do Monte Branco (1898-1903) 

B·AI59 Herdade da Abegoaria e Herdade de Vale Formoso (1902 -1903) 

B·AI60 Casa da Praça Serpa Pinto (1904-1924) 

B·AI61 Herdade da Quinta do Padre (1910-1944) 

B·AI62 Casa da Rua Carvalho Araújo (1929-1937) 

B·AI63 Herdade do Sobral (1930) 

B·AI64 Casa da Praça da República (1941) 

SSC: ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES 

B·BI01 Avaliações (1759 -1962) 

1759-1962 PT I CARFI AF·RF I B- B 



B·BI02 Sentenças cíveis re lativas a posse de bens (1830 - 1889) 

B·BI03 Róis de inventários de bens (1852 -1940) 

B·BI04 Sociedades Agrícolas (1853 -1923) 

B·BI05 Reg isto de propr iedades (1856 - 1960) 

B·BI06 Tombos (1902 -1931) 

B·BI07 Manifestos de produção (1918 - 1935) 

B·BI08 Vários (1914 -1946) 

B·BI09 Correspondência (1929 -1942) 

SSC: TRANSACÇÃO E TRANSMISSÃO DE BENS 

B·CI01 Partilhas (1756 -1937} 

B-CI01-01 Sentenças de partilhas (1756 -1929} 

B-CI01-02 Escrit u ras de partilhas (1851- 1937} 

B-CI01-03 Registo de parti lhas (1873} 

B-CI01-04 Liquidações (1917} 

B-CI01-05 Rascunhos de partilhas (sld) 

B·CI02 Escritu ras (1775 - 1959} 

B·CI03 Outros títu los de transacções (1794 - 1916} 

B·CI04 Testamentos (1841 - 1944} 

B·CI05 Escritu ras antenupciais (1886 - 1925} 

B·CI06 Doações (1902 - 1903} 

B·CI07 Licitações (1917) 

SC: GESTÃO FINANCEIRA 

SSC: CONTABILIDADE 

c-AI01 Reei bos (1799 - 1938} 

c-AI01-01 Recibos de pagamentos (1799 - 1937} 

c-AI01-02 Recibos de pensões (1875 - 1938} 

C·AI01-03 Recibos das contribuições (1890 -1976} 

c-AI02 Contas correntes (1881 -1919) 

c-AI03 Reg isto da receita e despesa (1895 -1927) 

C-AI04 Reg isto dos rendimentos e produção (1898 - 1937} 

SSC: EMPR~STIMO DE CAPITAIS 

C-BI01 Escritu ras de empréstimo (1849 -1938) 

C-BI02 Documentos de quitação de empréstimo (1870 -1938} 

C-BI03 Proposta de empréstimos (sld} 

1756 -1959 PT I CARF I AF-RF I B - c 

1799 - 1976 PT I CARF I AF-RF I c 

1799-1976 PT I CARF I AF-RF I c- A 

1849-1938 PT I CARF I AF-RF I c- B 



SC: ACTIVIDADES INDIVIDUAIS 

SSC: JOAQUIM FILIPE PITEIRA FERNANDES 

D·AI01 Actividades pessoais e familiares 11862-1939) 

D·AI01·01 Alvarás (1862 -1871) 

D·AI01·02 Escrituras pessoais (1877) 

D·AI01·03 Contra-fé (1866 -1919) 

D·AI01·04 Acções cíveis (1929) 

D·AI01·05 Certidões (1887 -1939) 

D·AI01·06 Procurações (1862 -1885) 

D·AI01·07 Correspondência recebida (1897 -1928) 

D·AI01·08 Outros documentos (1875-1926) 

D·AI02 Documentos de José de Sousa Faria e Melo (1895 -1939) 

D·AI03 Documentos de Luís de Sousa Faria e Melo (1868-1899) 

D·AI04 Documentos de Maria lnácia de Sousa Fernandes (1905-1945) 

D·AI04·01 Processo de interdição (1937 -1945) 

D·AI04·02 Certidões (1938-1939) 

D·AI04·03 Despesas (1911 -193 6) 

D·AI04·04 Correspondência recebida (1906 -1937) 

D·AI04·05 Correspondência de Sofia Wendling (1905-1928) 

SSC: ANTÓNIO MIGUEL SOUSA FERNANDES 

D·BI01 Actividades pessoais e familiares (1898-1939) 

D·BI01·01 Declarações (1898-1934) 

D·BI01·02 Acções cíveis (1915·1935) 

D·BI01·03 Procurações (1900·1936) 

D·BI01·04 Certidões (1902·1939) 

D·BI01·05 Despesas pessoais (1925·1933) 

D·BI01·06 Recortes de imprensa (1924·1927) 

D·BI01·07 Documentos pessoais (1919·1932) 

D·BI01·08 Requerimentos (sld) 

D·BI01·09 Outros documentos (1903·1918) 

D·B 102 Correspondência (1897 -19 37) 

D·BI02·01 Correspondência recebida (1909 -1937) 

D·BI02·02 Rascunhos de correspondência enviada (1897 -1930) 

D·BI02·03 Outra correspondência (1902 -1927) 

SSC: MARIA ANGÉLICA DE SOUSA FERNANDES 

D·CI01 Actividades pessoais e familiares (1861-1962) 

1861-1975 PT I CARF I AF·RF I D 

1862-1939 PT I CARF I AF·RF I D -A 

1897-1939 PT I CARF I AF·RF I D - B 

1861-1962 PT I CARF I AF·RF I D -c 



D·CI01·01 Certidões (1898-1934) 

D·CI01·02 Despesas pessoais (1920·1931) 

D·CI01·03 Declarações (1925·1936) 

D·CI01·04 Procurações (1925·1939) 

D·CI01·05 Outros documentos (1901·1949) 

D·CI02 Correspon dên ci a (1901 -1957) 

SSC: JOAQUIM FILIPE ROSADO FERNANDES 

D·DI01 Actividades pessoais e familiares (1915 -1960) 

D·DI01·01 Certidões (1933 -1960) 

D·DI01·02 Procurações (1944·1958) 

D·DI01·03 Requerimentos (sld) 

D·DI01·04 Cartões pessoais (1915·1921) 

D·DI01·05 Outros documentos (1918·1923) 

D·DI02 Correspondência (1909 -1975) 

1909-1975 PT I CARF I AF·RF I D - D 



 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / A 

Título: Organização e Constituição 

Datas: 1902  

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 3 documentos – papel 

Âmbito e conteúdo: nesta secção pretende-se aglutinar todos os documentos que digam respeito ao conteúdo e à história do 

arquivo. Nela devem ser incluídos todos os instrumentos de descrição eventualmente já existentes, informações sobre 

documentação alienada ou adquirida, trabalhos feitos com base no acervo documental, documentos genealógicos e, de uma forma 

geral, documentos relativos à constituição do arquivo. É constituída pelas seguintes séries: Registos genealógicos e Inventários de 

documentos 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / A / 01 

Título: Registos genealógicos 

Datas: 1902 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: nesta série integrou-se os documentos relativos à genealogia da família Rosado Fernandes, uma 

vez que nos fornecem informações essenciais para a compreensão da orgânica da própria família e, 

consequentemente, do próprio arquivo, permitindo-nos, em certos casos mais obscuros, contextualizar, a produção de 

certos documentos.  

 

001 Notícia genealógica da família Rosado de Mourão elaborada por Graça Afreixo (1902) 

 

002 Registo dos nascimentos e óbitos da família Rosado de Mourão (s/d) 
 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / A / 02 

Título: Inventários de documentos 

Datas: s/d 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Documento – papel  

Âmbito e conteúdo: nesta série inserimos todos os documentos que digam respeito ao conteúdo e história do arquivo. 

Assim, foram incluídos todos os instrumentos de descrição eventualmente já existentes ou qualquer outro documento 

que nos forneça informações sobre a documentação contida no arquivo, como por exemplo, listas de documentos.  

 

003 Registo de todos os documentos que se encontram acondicionados no arquivo de D. Maria Angélica de 

Sousa Fernandes (s/d) 



 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B 

Título: Gestão Patrimonial 

Datas: 1580 – 1965   

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 776 documentos – papel 

Âmbito e conteúdo: nesta secção pretende-se incluir toda a documentação relativa ao património detido ou alienado pela família 

ao longo dos anos, bem como outros documentos relacionados com esse mesmo património. Entram aqui os documentos 

respeitantes com bens rústicos e urbanos, móveis e imóveis, que sejam um bem considerado de família, não incluindo os bens 

meramente pessoais de cada elemento. Esta secção é ramificada em três subsecções: a primeira diz respeito à posse efectiva de 

propriedades (por isso, a decisão de se constituírem processos com documentos referentes à mesma propriedade); a segunda, está 

relacionada com a administração dessas mesmas propriedades; por último, a terceira abrange todos os documentos relativos à 

transacção e transmissão de bens. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A  

Título: Propriedades 

Datas: 1580 – 1965   

Nível de descrição: subsecção 

Dimensão e suporte: 550 documentos – papel 

Âmbito e conteúdo: nesta subsecção podem incluir-se todos os documentos comprovativos do acto de posse de um bem 

pela família quer directamente, através da compra, quer indirectamente através do arrendamento ou aforamento de uma 

propriedade. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 01 

Título: Herdade do Monte Novo e Horta das Fontainhas 

Datas: 1580 – 1939  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 9 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: nesta série aglutinou-se todos os documentos relativos à posse da Herdade do Monte Novo e da 

Horta das Fontainhas situada na freguesia de Santa Maria da Lagoa, em Monsaraz. Nela, encontra-se o documento 

mais antigo do arquivo, datado de 7 de Novembro de 1580, relativamente a uma escritura de venda da Herdade do 

Monte Novo e da Horta das Fontainhas.  

 

004 Processo relativo à posse e administração da Herdade do Monte Novo, sendo constituído pelos seguintes 

itens: Escritura de venda da Herdade do Monte Novo e da Horta das Fontainhas que Manuel Beirão comprou 

a Manuel Gonçalves no ano de 1580 (7-11-1580); Testamento de Manuel Beirão no qual deixa a Herdade do 

Monte Novo e a Horta das Fontainhas à sua filha Francisca Vaz Limpa de Lacerda no ano de 1615 (7-6-1615); 

Testamento de Francisca Vaz Limpa da Lacerda no qual deixa a Herdade do Monte Novo e a Horta das 

Fontainhas ao seu sobrinho Álvaro Carrasco Quintas no ano de 1662 (25-8-1662); Testamento de Martinho 

Carrasco Pimenta no qual deixa a Herdade do Monte Novo e a Horta das Fontainhas ao seu sobrinho Rodrigo 



 

 

Pereira de Alcântara Limpo de Lacerda no ano de 1694; Carta de venda de uma Herdade denominada Monte 

Novo, livre e isenta, que D. Brites Joana de Almada e seu filho Rodrigo Limpo Pereira de Lacerda vendem ao 

Reverendo Desembargador Tomás José Meneses e Sousa no ano de 1751 (4-4-1751); Certidão passada a 

requerimento de Rodrigo Pereira de Alcântara Limpo de Lacerda certificando que este foi o principal herdeiro 

de seu tio – Martinho Carrasco Pimenta – relativamente à Herdade do Monte Novo e da Quinta das 

Fontainhas (27-1-1762); Carta de firme venda da Herdade do Monte Novo de Baixo, no termo de Monsaraz, 

que João Barreiros da Gama vende ao Reverendo Desembargador Tomás José de Meneses e Sousa no ano de 

1774 (2-3-1774); [segundo esta escritura, esta propriedade confrontava com a Herdade dos Montes Novos de 

Cima “que é do mesmo reverendo desembargador”]; Carta de firme venda de uma Herdade denominada dos 

Montes Novos, isenta, situada no termo da vila de Monsaraz, que José Álvaro da Câmara vende a Francisco 

José Ribeiro no ano de 1793 (2-6-1793). 

 

005 Requerimento de Manuel Mendes Bugalho, lavrador da Herdade dos Montes Novos, requerendo uma 

licença de 40 dias para apresentar uma escritura de compra e venda de um prazo (22-4-1799). 

 

006 Carta de provisão passada por D. Maria I a 6 de Junho de 1799, a requerimento de Manuel Mendes 

Bugalho, lavrador da Herdade dos Montes Novos, abolindo uma capela instituída por Leonor Mendes e 

Catarina Fernandes, gravada com duas milhas impostas com nove pequenas courelas de terra, todas situadas 

na Herdade dos Caeiros com mais uma morada de casas na aldeia de Reguengos. 

 

007 Sentença cível de louvação e arbitramento de dedução dos quintos de meio arado de terra a favor de 

Manuel Mendes Bugalho, lavrador da Herdade dos Montes Novos, no termo da vila de Monsaraz no ano de 

1804 (15-2-1804). 

 

008 Escritura de contrato de compra e venda da Herdade dos Montes Novos, que Micaela Rosa vende a Luís 

de Sousa Faria e Melo pela quantia de 2.600$000 réis (2-7-1858). 

 

009 Traslado de uma escritura de compra e venda da Horta das Fontainhas e terras anexas, situada na 

freguesia de Monsaraz, que Augusto Correia Saramago vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia 

de 850 mil réis (8-10-1906); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do registo predial da Horta das 

Fontainhas, datada de 13-10-1906. 

 

010 Declaração de venda de Francisco Limpo de Lacerda Ravasco, declarando que vende a Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes um foro de 5 mil réis imposto na Horta das Fontainhas pela quantia de 48 mil réis (17-10-

1906); em anexo, encontra-se a certidão de registo do foro a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (30-10-

1906). 

 

011 Escritura particular de arrendamento da Horta das Fontainhas e terras anexas, que Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes arrenda a Francisco Segurado Galego pelo prazo de 4 anos e renda anual de 50 escudos (4-4-1918). 

 



 

 

012 Certidão passada a requerimento de Augusto Carlos de Oliveira Júnior, na qualidade de encarregado da 

Casa Agrícola Rosado Fernandes, certificando que não recaem quaisquer encargos sobre a Horta das 

Fontainhas (17-8-1939). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 02 

Título: Herdade do Monte do Xerez 

Datas: 1582 – 1939  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 29 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: esta série integra toda a documentação produzida no âmbito da Herdade do Xerez, situada na 

freguesia de Santa Maria em Monsaraz. É, a sua maioria, constituída por documentos que datam de finais do século 

XVI e princípios do século XVII, e reportam-se essencialmente a cartas de venda de trigo e “pão tragado”. É apenas em 

finais do século XIX, em 1885, que Joaquim Filipe Piteira Fernandes compra a António Pereira da Nobrega Sousa da 

Câmara a Herdade do Xerez do Meio pela quantia de 4 contos de réis.  

 

013 Processo relativo à posse e administração da Herdade do Monte do Xerez, sendo constituído pelos 

seguintes itens: Escritura de compra e venda de 60 alqueires de cereais da Herdade do Xerez de Cima no ano 

de 1613 (22-3-1613); Escritura de compra e venda de 15 alqueires de cereais da Herdade do Xerez de Cima no 

ano de 1608 (30-3-1608); Carta de venda de 3 alqueires de trigo que vendeu Cristóvão da Vega, do Monte do 

Xerez de Cima, no ano de 1611 (29-3-1611); Carta de venda de 36 alqueires de “pão tragado” da Herdade do 

Xerez de Cima no ano de 1602; Carta de venda de 15 alqueires de trigo da Herdade do Xerez de Cima no ano 

de 1597 (3-3-1597); Carta de venda de 13 alqueires de trigo da Herdade do Xerez de Cima no ano de 1617 (15-

3-1617); Carta de venda de 15 alqueires de trigo da Herdade do Xerez de Cima no ano de 1594 (8-1-1594); 

Carta de venda de 30 alqueires de trigo da Herdade do Xerez de Cima no ano de 1582 (2-7-1582); Carta de 

venda de 7 alqueires de trigo da Herdade do Xerez de Cima no ano de 1611; Carta de venda de 157 alqueires 

de “pão tragado” da Herdade do Xerez de Cima no ano de 1660 (8-3-1660); Carta de venda de 6 alqueires 

relativos a uma renda imposta na Herdade da [Pandeira] no ano de 1611. 

 

014 Escritura de aforamento perpétuo da Herdade do Xerez de Baixo, que dão de aforamento as religiosas do 

Real Convento das Chagas, em Vila Viçosa, a Manuel Caeiro com foro anual de 3 moios de trigo e 1 moio de 

cevada (19-1-1769). 

 

015 Declaração de venda de José Caeiro, pela qual declara vender a José Mendes a posse da Herdade do Xerez 

de Baixo, com foro anual às Religiosas do Convento das Chagas e à Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa, 

pela quantia de 1.800$000 réis (1-11-1815). 

 

016 Traslado de uma escritura de compra, venda e quitação da posse do domínio útil da Herdade do Xerez de 

Baixo que José Caeiro vende a José Mendes pela quantia de 1.800$000 réis (29-8-1817). (Em duplicado) 

 

017 Declaração de Manuel Augusto Mendes Papança e de José Pedro dos Santos Vogado, pela qual declaram 

ter trocado entre si: o primeiro cede ao segundo a posse de 45 alqueires de trigo e 28 de cevada que detém 



 

 

na Herdade do Xerez de Cima e mais 25 alqueires de trigo e 12,5 de cevada de um foro anual imposto na 

Herdade do Limpo; em troca, recebe do segundo, uma courela de olival encravada na Herdade do Cominho e 

mais 20 alqueires de trigo e 15 de cevada de um foro imposto na mesma herdade (27-12-1847). 

 

018 Escritura de concessão das minas existentes na Herdade do Xerez e na Herdade da Barca, que Luís de 

Sousa Faria e Melo cede a José Rodrigues Tocha para este promover o arrendamento das minas (18-9-1857). 

 

019 Requerimento de Luís de Sousa Faria e Melo dirigido à 2ª Secção de Repartição de Minas do Ministério das 

Obras Públicas, requerendo que lhe seja concedido os direitos de descoberta de uma mina de cobre situada 

na Herdade do Xerez e na Herdade da Barca; assim, pelo presente diploma é reconhecido ao requerente os 

direitos sobres as minas de cobre (26-4-1860). 

 

020 Traslado de uma escritura de troca que entre si fazem Manuel Augusto Mendes Papança e sua esposa 

Inácia Rosa Perdigão Papança com António José dos Santos Vogado; o primeiro outorgante cede ao segundo a 

posse de 45 alqueires de trigo e 28 de cevada que detém na Herdade do Xerez de Cima e mais 25 alqueires de 

trigo e 12,5 de cevada de um foro anual imposto na Herdade do Limpo; em troca, recebe do segundo 

outorgante, uma courela de olival encravada na Herdade do Cominho e mais 20 alqueires de trigo e 15 de 

cevada de um foro imposto na dita herdade (15-12-1860). 

 

021 Conjunto de recibos passados pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa comprovando que Luís de 

Sousa Faria e Melo e, posteriormente, Joaquim Filipe Piteira Fernandes, pagaram a quantia de 106 alqueires 

de trigo e 30 de cevada relativamente a um foro anual imposto na Herdade do Xerez de Baixo (28-9-1868 a 

21-9-1897). 

 

022 Conjunto de recibos passados pelo Real Convento das Chagas em Vila Viçosa comprovando que Luís de 

Sousa Faria e Melo e, posteriormente, Joaquim Filipe Piteira Fernandes, pagaram a quantia de 120 alqueires 

de trigo e 41 de cevada relativamente a um foro anual imposto na Herdade do Xerez de Baixo (15-8-1869 a 

15-8-1896). 

 

023 Conjunto de recibos passados por Joaquim Romão Mendes Papança comprovando que Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes pagou a quantia de 7 alqueires de trigo e 5 de cevada relativamente a um foro imposto na 

Herdade do Xerez de Cima (15-8-1872 a 15-11-1875). 

 

024 Traslado de uma escritura de compra e venda da Herdade do Xerez de Cima, que Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes compra a António José dos Santos Vogado, pela quantia de 1.380$000 réis (14-10-1872); em 

anexo, encontra-se a respectiva certidão do registo predial da escritura em nome de Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes (16-3-1882). 

 

025 Conjunto de recibos passados por Manuel Augusto Mendes Papança comprovando que Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes pagou a quantia de 8 alqueires de trigo e 1 de cevada relativamente a um foro imposto na 

Herdade do Xerez de Cima (15-8-1878 a 14-1-1894). 

 



 

 

026 Recibo assinado por Joaquim Romão Mendes Papança comprovando que Joaquim Filipe Piteira Fernandes 

pagou a quantia de 7 alqueires de trigo e 3,5 de cevada na qualidade de rendeiro da Herdade do Xerez do 

Meio (15-8-1880). 

 

027 Escritura de compra e venda de um quinhão de 913 litros de trigo e 426 litros de cevada, impostos na 

Herdade do Xerez do Meio, que Joaquim Filipe Piteira Fernandes compra a Joaquim Sebastião Limpo Esquível 

pela quantia de 800 mil réis (1-9-1885). 

 

028 Traslado de uma escritura de compra e venda da Herdade do Xerez do Meio, que António Pereira da 

Nobrega Sousa da Câmara vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 4 contos de réis (14-9-

1885). 

 

029 Recibo assinado por Joaquim Romão Mendes Papança comprovando que Joaquim Lopes Galego pagou a 

quantia de 7 alqueires de trigo e 3,5 de cevada na qualidade de rendeiro da Herdade do Xerez do Meio (15-8-

1887). 

 

030 Recibo assinado por Joaquim Romão Mendes Papança comprovando que Joaquim Filipe Piteira Fernandes 

pagou a quantia de 7 alqueires de trigo e 3,5 de cevada na qualidade de rendeiro da Herdade do Xerez do 

Meio (23-8-1891). 

 

031 Processo relativo à remissão de foros que oneravam a Herdade do Xerez de Baixo, sendo constituído pelos 

seguintes itens: Carta régia de remissão e consolidação de um foro de 1598 litros de trigo e 456 litros de 

cevada, imposto na Herdade do Xerez de Baixo, pela qual Joaquim Filipe Piteira Fernandes pagou a quantia de 

1.542$092 réis para a remissão do dito foro à Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa (9-7-1897); Carta régia 

de remissão e consolidação de um foro de 3$800 réis, 1826 litros de trigo e 694 litros de cevada, imposto na 

Herdade do Xerez de Baixo, pela qual Joaquim Filipe Piteira Fernandes pagou a quantia de 1.101$275 réis para 

a remissão do dito foro ao Convento das Chagas em Vila Viçosa (9-7-1897); Certidão do registo predial das 

cartas régias, datado de 21-8-1897. 

 

032 Relação da saída de cereais do celeiro da Herdade do Xerez no ano de 1898 (11-9-1898). 

 

033 Traslado de uma escritura de venda e quitação de dois foros, um de 106 litros de trigo e 87 de cevada 

imposto na Herdade do Xerez de Cima e, outro, de 106 litros de trigo e 53 de cevada imposto na Herdade do 

Xerez do Meio, que Joaquim José Fernandes e sua esposa Josefa de Macedo Papança Fernandes vendem a 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 180 mil réis (14-7-1899); em anexo, encontra-se a respectiva 

certidão do registo predial passada a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (22-7-1899). 

 

034 Escritura de troca que entre si fazem Joaquim Filipe Piteira Fernandes e Manuel Augusto Godinho Leal; o 

primeiro outorgante cede ao segundo, um quinhão de 30 litros de trigo imposto na Herdade de Motrinos de 

Cima e outro quinhão de 182 litros de cevada imposto na Herdade de Santa Margarida, quinhões que herdara 

de José de Sousa Faria e Melo; em troca, recebe do segundo outorgante um quinhão de 121 litros de trigo e 



 

 

60 litros de cevada imposto na Herdade do Xerez de Cima, deixado a Manuel Augusto Godinho Leal por 

Manuel Augusto Mendes Papança (26-7-1899). 

 

035 Certidão passada a requerimento de Augusto Carlos de Oliveira Júnior, na qualidade de encarregado da 

Casa Agrícola Rosado Fernandes, certificando que não recaem quaisquer encargos sobre a Herdade do Xerez 

do Cima (17-8-1939). 

 

036 Certidão passada a requerimento de Augusto Carlos de Oliveira Júnior, na qualidade de encarregado da 

Casa Agrícola Rosado Fernandes, certificando que não recaem quaisquer encargos sobre a Herdade do Xerez 

do Meio (17-8-1939). 

 

037 Certidão passada a requerimento de Augusto Carlos de Oliveira Júnior, na qualidade de encarregado da 

Casa Agrícola Rosado Fernandes, certificando que sobre a Herdade do Xerez de Baixo recai um foro de 1826 

litros de trigo e 684 litros de cevada a favor do Real Convento das Chagas de Vila Viçosa (17-8-1939). 

 

038 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Rosado Fernandes certificando o teor do averbamento 

feito em seu nome da Herdade do Xerez (7-11-1939). 

039 Caderno de encargos de empreitada do Lagar do Monte do Xerez (s/d). 

 

040 Divisão e demarcação da Herdade do Xerez de Cima para efeitos de partilha relativamente aos dois co-

herdeiros: Joaquim Filipe Rosado Fernandes e José de Sousa Rosado Fernandes (s/d). 

 

041 Plantas da Herdade do Xerez e anexos (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 03 

Título: Herdade da Cerejeirinha 

Datas: 1627 – 1952  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 9 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: esta série engloba todos os documentos produzidos no âmbito do processo de posse da Herdade 

da Cerejeirinha ou Herdade da Cerejeira, situada na freguesia de São Leonardo, em Mourão. Optou-se, na falta de 

informação mais pertinente, por integrar, também, todos os documentos referentes à Cerejeira. As primeiras 

referências que encontramos da Herdade da Cerejeirinha datam de 1627, ano em que José Marques vende um moio 

de pão tragado a Manuel Pires. Contudo, só mais tarde, em 1935, é que encontramos a primeira referência da herdade 

na posse da família.  

 

042 Traslado de uma escritura de venda de um moio de pão tragado que José Marques e sua mulher 

Margarida Gonçalves, moradores na Herdade da Cerejeira, vendem a Manuel Pires, morador na vila de 

Monsaraz, no ano de 1627 (6-12-1627). 

 



 

 

043 Contas das despesas efectuadas com materiais e pessoal assalariado nas obras realizadas na Herdade da 

Cerejeirinha (30-9-1935 a 23-12-1935). 

044 Escritura de compra e venda de 1407 árvores de azinho da Herdade da Cerejeirinha que Joaquim Filipe 

Rosado Fernandes vende a José Maria Millán e a Feliciano Lopes pelo preço de 2.730$00 escudos (10-12-

1936). 

 

045 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, certificando que a courela da 

Cerejeira está encravada na Herdade da Cerejeira, que pertence a Marcos Lopes de Vasconcelos Rosado (4-1-

1937). 

 

046 Certidão passada a requerimento de Augusto Carlos de Oliveira Júnior, na qualidade de encarregado da 

Casa Agrícola Rosado Fernandes, certificando que não recaem quaisquer encargos sobre a Herdade da 

Cerejeirinha (17-8-1939). 

 

047 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, certificando as confrontações da 

Herdade da Cerejeirinha (7-11-1939). 

 

048 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, certificando os encargos que 

recaem sobre a Herdade da Cerejeirinha (24-10-1942). 

 

049 Certidão passada a requerimento de Manuel Mendes Marques Tapum, certificando quais os rendimentos 

colectáveis e o valor da Herdade da Cerejeirinha (24-10-1952). 

 

050 Planta da Herdade da Cerejeirinha (s/d). 

 

Ver também: Doc. 665 (subsérie: Escrituras de partilhas de bens) - Escritura de caução com hipoteca da 

Herdade da Cerejeira, dos bens que ficaram por óbito de Maria Antónia Rojão de Vasconcelos Rosado, em 

escritura de partilhas lavrada em Maio de 1875, que entre si fizeram Marcos Gomes de Vasconcelos Rosado, 

como viúvo, e Maria das Dores de Vasconcelos Rosado, João José de Vasconcelos Rosado, Maria do Carmo de 

Vasconcelos Rosado e Joaquim Silvestre Rosado, como filhos menores (3-12-1875). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 04 

Título: Herdade dos Gagos 

Datas: 1666 – 1901  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: nesta série integraram-se os documentos relacionados com o processo de posse e administração 

da Herdade dos Gagos, situada na freguesia de Santa Maria em Monsaraz.   

 

051 Processo referente à posse e administração da Herdade dos Gagos, sendo constituído pelos seguintes 

itens: Carta de emprazamento pela qual Manuel Ramalho apraza um quinhão de terra na Herdade dos Gagos, 



 

 

no termo da vila de Monsaraz, ao administrador António do Vale e Sousa Meneses, pelo preço de 16 alqueires 

e meio de trigo e 8 alqueires e meio de cevada no ano de 1666 (5-8-1666); Escritura de aforamento perpetuo 

pela qual Josefa Mendes, viúva de Manuel Ramalho Coelho, afora a Herdade dos Gagos, no termo da vila de 

Monsaraz, ao Real Convento de Nossa Senhora da Conceição, pelo foro anual de 5 quarteiros de trigo, no ano 

de 1785 (14-2-1785); Traslado de uma escritura de venda de um quinhão de terra, na Herdade dos Gagos que 

Francisco Fernandes e sua mulher Josefa Mendes vende a Domingos Rosado Gião pela quantia de 95 mil réis 

no ano de 1801 (7-10-1801); Escritura de compra, venda e quitação pela qual Josefa Rita Sobral Balancha, 

viúva de Manuel Mira Ramalho, lavradora e moradora na Herdade de Ceuta, compra a Francisco Fernandes a 

Herdade dos Gagos pela quantia de 2 contos e 800 mil réis, com obrigação de pagar às religiosas do Real 

Convento de Nossa Senhora da Conceição de Beja o foro anual de 75 alqueires, no ano de 1810 (3-4-1810). 

 

052 Traslado de uma escritura de contrato de compra, venda, quitação e reconhecimento de foro da Herdade 

dos Gagos, foreira à Comunidade de Nossa Senhora da Conceição de Beja em 75 alqueires de trigo, que 

António Joaquim Lopes e sua esposa Maria Angélica Piteira Fernandes vendem a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes pela quantia de 1.200$000 réis (2-4-1869); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do registo 

predial da escritura em nome de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, datada de 16-3-1882. 

 

053 Conjunto de recibos passados pelo Convento de Nossa Senhora da Conceição de Beja comprovando que 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes pagou a quantia de 75 alqueires de trigo de um foro anual imposto na 

Herdade dos Gagos (12-10-1871 a 19-1-1899). 

 

054 Conjunto de recibos passados pelo Convento de Santa Catarina de Évora, comprovando que Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes pagou a quantia de 30 alqueires de trigo e 15 de cevada relativamente a um foro anual 

imposto na Herdade dos Gagos (12-10-1871 a 12-2-1901). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 05 

Título: Herdade da Barca e Herdade da Cabeça Alta 

Datas: 1716 – 1939  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 19 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: nesta série integraram-se os documentos relacionados com o processo de posse da Herdade da 

Barca, situada na freguesia de Santa Maria, no termo de Monsaraz. Integraram-se também os documentos da Herdade 

da Cabeça Alta, situada igualmente na freguesia de Santa Maria em Monsaraz, pelo facto de existirem vários 

documentos que integram as duas herdades.   

 

055 Carta de arrematação pela qual Manuel Gonçalves, em nome do cónego da Sé de Évora, José de Sousa, 

arrematou, em hasta pública, a Herdade da Barca no ano de 1716 (15-9-1716); em anexo, encontra-se uma 

procuração passada a Manuel Gonçalves Paraíso para este, em nome do cónego da Sé de Évora, José de 

Sousa, tomar posse da Herdade da Barca (20-6-1717). 

 



 

 

056 Carta de venda de 42 alqueires de trigo e 21 alqueires de cevada na Herdade da Barca e de 3 mil réis de 

foro imposto na courela do Carrapatelo que compra o cónego José de Sousa no ano de 1721 (20-7-1721); em 

anexo, encontra-se um auto de posse pelo qual Manuel Gomes da Costa, morador na cidade de Évora, agindo 

como procurador do cabido da sé de Évora, tomou posse de 42 alqueires de trigo e 21 alqueires de cevada 

imposto na Herdade da Barca e de 3 mil réis de foro de um moio de terra na courela do Carrapatelo, com duas 

casas e uma vinha (25-7-1721). 

 

057 Carta de firme venda de 30 alqueires de trigo, de um foro imposto na Herdade da Barca, no termo da vila 

de Monsaraz, que Maria de Mira, através do seu procurador - seu sobrinho Inácio Palha de Almeida - vende a 

Luís [Sousa?] e Silva pela quantia de mil réis no ano de 1724 (23-5-1724). 

 

058 Escritura de arrendamento pela qual Manuel Mendes Bugalho arrenda ao cabido da sé de Évora a Herdade 

da Barca no ano de 1738 (15-1-1738). 

 

059 Certidão passada pelo Escrivão das Sisas de Monsaraz a requerimento de Maria Rosado (viúva de Manuel 

Mendes Bugalho), certificando que Manuel Mendes Bugalho pagou, no dia 29 de Junho de 1799, 96 mil réis 

de sisa relativamente à compra que fizera da Herdade da Barca (20-3-1800). 

 

060 Recibo de José Mendes Ripado (presbítero de São Pedro), pelo qual declara ter recebido de Maria Rosada 

a quantia de 12 mil réis de uma pensão imposta na Herdade da Barca (8-9-1828). 

 

061 Processo relativo à compra e venda da Herdade da Barca de Cima, sendo constituído pelos seguintes itens: 

Carta de firme venda de compra e venda da Herdade da Barca de Cima, que Jerónimo de Alcantra Limpo 

Pimentel Esquivel vende a Matias José Fernandes, na qualidade de tutor e curador de sua sobrinha Catarina 

Fernandes, pela quantia de 264 mil réis (1-7-1840); Uma certidão de uma carta de firme venda da Herdade da 

Barca de Cima, que o Cabido da Sé de Évora vende a Francisco José Ribeiro [não indica a quantia] no dia14 de 

Junho de 1802; em anexo, uma certidão passada pelo escrivão dos Ofícios Públicos e Judiciais da Vila de 

Setúbal, comprovando que no arquivo existem os autos do testamento, datado de 4 de Julho de 1833, com 

que faleceu Dom António Maurício Ribeiro, Bispo de Braga e sufragário de Évora, o qual deixa ao seu afilhado, 

Jerónimo de Alcantra Limpo Esquivel, a Herdade das Barcas (6-7-1841); Auto de posse da Herdade das Barcas, 

pelo qual Jerónimo de Alcantra Limpo Esquivel toma posse da dita herdade como legado do falecido Bispo de 

Braga, Dom António Maurício Ribeiro (11-8-1834). 

 

062 Carta de firme e irrevogável venda e compra de uma courela de terra, encravada na Herdade da Barca, 

que José Garcia Fialho e sua mulher vendem a Matias José Fernandes, na qualidade de procurador da sua 

sobrinha, pela quantia de 96 mil réis (11-8-1843). 

 

063 Escritura de troca que entre si fazem Matias José Fernandes, na qualidade de procurador de Maria Inácia 

Rosado Fernandes, e José Garcia Fialho; o primeiro cede ao segundo outorgante a Quinta da Constançana, 

situada na freguesia de Santo António, na vila de Reguengos, recebendo em troca a Herdade da Cabeça Alta 

(3-12-1844). 

 



 

 

064 Traslado de uma escritura de compra, venda e quitação de um quinhão de 40 alqueires de trigo e 5 de 

cevada, impostos na Herdade da Barca, que António José Fernandes Papança e sua esposa Ana de Jesus 

Perdigão Papança fazem a Luís de Sousa Faria e Melo pela quantia de 255 mil réis (3-8-1858). 

 

065 Traslado de uma escritura de compra, venda e quitação de um quinhão de 4 alqueires de trigo e 2 de 

cevada, impostos na Herdade da Cabeça Alta que José Maria da Fonseca Lemos Monteiro vende a Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 40 mil réis (4-3-1867). 

 

066 Conjunto de recibos passados por José Maria Fernandes, na qualidade de procurador do Conde das 

Galveias, comprovando que Joaquim Filipe Piteira Fernandes pagou a quantia de 8 alqueires de trigo e 4 de 

cevada relativamente a um foro imposto na Herdade da Cabeça Alta (15-8-1868 a 31-12-1898). 

 

067 Conjunto de recibos passados pelo Real Convento das Chagas de Vila Viçosa comprovando que Luís de 

Sousa Faria e Melo (e posteriormente Joaquim Filipe Piteira Fernandes) pagaram a quantia de 21 alqueires de 

trigo e 1 de cevada relativamente a um foro imposto na Herdade da Cabeça Alta (15-8-1868 a 15-8-1899). 

 

068 Carta régia de venda de dois foros, um de 136 litros de trigo, pertencente à Misericórdia de Monsaraz e 

imposto na Herdade da Cabeça Alta e, outro, de 456 litros de trigo, pertencente ao Convento da Santa Mónica 

de Évora e imposto na Herdade da Barca, que Joaquim Filipe Piteira Fernandes arrematou em hasta pública 

pela quantia de 182$260 réis (31-3-1890). 

 

069 Certidão passada pelo Administrador do Concelho de Reguengos comprovando que Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes apresentou uma carta régia de venda de um foro de 136 litros de trigo imposto na Herdade da 

Cabeça Alta, e de um quinhão de 456 litros imposto na Herdade da Barca, que pertencia ao Convento de 

Santa Mónica em Évora (12-11-1890). 

 

070 Carta régia de arrematação de um foro de 30 litros de trigo e 15 de cevada, imposto na Herdade da Cabeça 

Alta, que pertencia ao Convento das Chagas em Vila Viçosa, e que Joaquim Filipe Piteira Fernandes arrematou 

em hasta pública pela quantia de 26$100 réis (6-4-1900); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do 

registo predial da carta de arrematação passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (31-10-1900). 

 

071 Escritura de venda, quitação e obrigação do domínio directo de um foro anual de 8 alqueires de trigo e 4 

de cevada, imposto na Herdade da Cabeça Alta, que Isabel Lobo de Almeida Melo e Castro, na qualidade de 

herdeira de sua mãe, a Condessa das Galveias, vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 100 

mil réis (29-9-1900). 

 

072 Certidão passada a requerimento de Augusto Carlos de Oliveira Júnior, na qualidade de encarregado da 

Casa Agrícola Rosado Fernandes, certificando que, sobre a Herdade da Cabeça Alta, recai uma pensão anual 

de 8 alqueires de trigo e 4 de cevada a favor do Conde das Galveias D. Francisco Xavier Lobo de Almeida Melo 

e Castro (17-8-1939). 

 



 

 

073 Certidão passada a requerimento de Augusto Carlos de Oliveira Júnior, na qualidade de encarregado da 

Casa Agrícola Rosado Fernandes, certificando que não recaem quaisquer encargos sobre a Herdade da Barca 

(17-8-1939). 

 

Ver também: Doc. 685 (série: Escrituras) - Escritura de compra e venda de uma morada de casas e de um 

ferragial no Monte do Carrapatelo que Gregório Dias Bugalho vende a Manuel Mendes Bugalho pelo preço de 

8.000 réis (22-4-1775); Doc. 19 (série: Herdade do Xerez) - Requerimento de Luís de Sousa Faria e Melo 

dirigido à 2ª Secção de Repartição de Minas do Ministério das Obras Públicas, requerendo que lhe seja 

concedido os direitos de descoberta de uma mina de cobre situada na Herdade do Xerez e na Herdade da 

Barca; assim, pelo presente diploma é reconhecido ao requerente os direitos sobres as minas de cobre (26-4-

1860). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 06 

Título: Herdade da Barrada e Courela do Zambujeiro 

Datas: 1751 – 1840  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: esta série é formada pelos documentos da Herdade da Barrada e da Courela do Zambujeiro, 

situadas no termo da vila de Monsaraz. Optou-se por juntar estas duas propriedades rústicas na mesma série, uma vez 

que se encontraram documentos que se referem às duas propriedades.  

 

074 Traslado de uma escritura de aforamento da Herdade da Barrada e da Courela do Zambujeiro, situadas no 

termo da vila de Monsaraz, que o capitão – mor Fernando José Limpo de Vasconcelos afora a André Gomes e 

sua mulher pela quantia de 150 alqueires de trigo anual no ano de 1751 (26-4-1751). 

 

075 Certidão passada a requerimento de António Coelho reconhecendo a este a posse de quatro moios de 

terra na Herdade da Barrada, de um quinhão numa casa na aldeia da Barrada e uma quarta parte da courela 

do Zambujeiro (2-8-1751). 

 

076 Conjunto de recibos assinados por Manuel José da Nobreza Cameirão confirmando que recebeu de João 

Bernardo Honório Rasquinho, 24 alqueires de cevada do foro imposto nas courelas do Zambujeiro em 28-8-

1838, 17-9-1839 e 29-8-1840. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 07 

Título: Olival dos Olivais 

Datas: 1755 – 1772  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  



 

 

Âmbito e conteúdo: esta série é formada pelos documentos que se referem a um olival, situado nos Olivais, na vila de 

Mourão, que os Rosado de Mourão adquiriram em 1755 e 1772, nomeadamente quando Bernardo Gomes Rosado 

comprou o dito olival pela quantia de 903 réis e 43$200 réis respectivamente. Depois desta data deixa de haver 

qualquer referência ao dito olival. 

 

077 Traslado de uma escritura de compra e venda de um olival, situado nos Olivais, que João Martins Gracindo 

vende a Bernardo Gomes Rosado pela quantia de 903 réis (15-3-1755).  

 

078 Traslado de uma escritura de compra e venda de um olival, situado nos Olivais, que Valério Vidigal Ferro 

vende a Bernardo Gomes Rosado pela quantia de 43$200 réis (23-2-1772). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 08 

Título: Casa da Corredoura 

Datas: 1761 – 1877  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 19 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: esta série compreende os documentos relativos ao processo de posse da Casa da Corredoura, 

situada em Beja, posteriormente designada “Casa da Avenida Miguel Fernandes”. Podemos, também, ao longo dos 

documentos que constituem a série, encontrar referência à casa da Rua de Lisboa, situada nas imediações da Avenida 

Miguel Fernandes. Por uma questão de facilidade na pesquisa, optou-se por juntar estes prédios urbanos na mesma 

série, pois, numa escritura de 8 de Setembro de 1873, Joaquim Filipe Fernandes comprou uma casa, com duas 

entradas; uma na Rua de Lisboa e, outra, na Corredoura.  

 

079 Processo relativo à Casa da Corredoura, constituído pelos seguintes itens: Escritura de aforamento de uma 

morada de casas, situadas na Corredoura, que Maria da Conceição dos Anjos afora ao alferes António Antunes 

[Onofro], pelo foro anual de 3$700 réis (2-8-1761); Requerimento de João Alberto Rasquinho a requerer uma 

certidão com o teor de uma escritura de compra de um foro de 1$800 réis, imposto numa morada de casas na 

Corredoura, que o capitão António Antunes Rasquinho comprou a Rosa Maria de Gusmão pela quantia de 36 

mil réis (6-8-1761); Carta de compra e venda de um foro de 4$400 réis, impostos numa morada de casas na 

Corredoura, que o capitão António Antunes Rasquinho compra a Brásia Maria dos Prazeres pela quantia de 

25$200 réis (22-11-1769); Escritura de aforamento de uma morada de casas, situadas na Corredoura, que 

Maria da Conceição dos Anjos afora ao alferes António Antunes [Onofro] pelo foro anual de 3$280 réis (2-8-

1771); Requerimento de João Alberto Rasquinho a requerer uma certidão com o teor de uma escritura de 

aforamento de uma morada de casas, situadas na Corredoura, que Amaro Mendes Mestre afora a Francisco 

José Borracheiro pela quantia de 4 mil réis por ano (30-6-1776); Escritura de compra e venda de um foro de 4 

mil réis, imposto numa morada de casas, situada na Corredoura, que Amador Mendes Mestre vende ao 

capitão António Antunes Rasquinho pela quantia de 40 mil réis (28-11-1786); Sentença cível proferida a favor 

de José Garcia de Lima Melo Aboim e de João Alberto Rasquinho numa acção que moveram contra José 

Joaquim Xavier Coelho (13-1-1821); Sentença cível de agravo da sentença proferida a favor de José Garcia de 

Lima Coelho na acção que moveu contra José Joaquim Xavier Coelho (13-1-1821). 



 

 

 

080 Processo relativo à Casa da Corredoura, constituído pelos seguintes itens: Carta cível de arrematação de 

uma morada de casas, situadas na Travessa da Corredoura, em Beja, que foram de Bernardo da Silva Moreira 

e que o capitão António Antunes Rasquinho arrematou, em hasta pública, pela quantia de 144 mil réis (19-9-

1762?); Declaração do capitão António Antunes Rasquinho, declarando que vendeu a José Joaquim Xavier 

Coelho um foro de 7200 réis, imposto numas casas nobres na Corredoura, pela quantia de 144 mil réis (20-8-

1805); Certidão passada a requerimento de José Joaquim Xavier Coelho, certificando que existem uns autos 

de execução contra José Garcia de Lima e João Alberto Rasquinho relativamente a uma morada de casas na 

Corredoura (2-9-1805). 

 

081 Sentença cível de agravo da sentença proferida a favor de José Garcia de Lima Coelho na acção que moveu 

contra José Joaquim Xavier Coelho (13-1-1821). 

 

082 Traslado de uma escritura de compra e venda de um quintal situado na Rua de Lisboa (posteriormente 

incorporado na casa da Avenida Miguel Fernandes), que Francisca Leonor vende a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes pela quantia de 72 mil réis (30-6-1857). 

 

083 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma morada de casas nobres, situadas na Corredoura 

(posteriormente Avenida Miguel Fernandes), em Beja, que Joaquim Bernardo Urbano vende a Joaquim Filipe 

Fernandes pela quantia de 1.000$000 (1 conto de réis) no ano de 1857 (15-12-1857). 

 

084 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma morada de casas situadas na Corredoura, que o 

Padre João Batista da Silva vende a Joaquim Filipe Fernandes Soure pela quantia de 132 mil réis (5-6-1860). 

 

085 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma morada de casas, situadas na Corredoura Velha, que 

Manuel Joaquim Coelho Leite vende a Joaquim Filipe Fernandes Soure pela quantia de 72 mil réis (6-9-1862). 

 

086 Traslado de uma escritura de compra e venda de um terreno baldio, anexo às casas da Avenida Miguel 

Fernandes, que a Câmara Municipal de Beja vende a Joaquim Filipe Fernandes pela quantia de 8$210 réis (28-

12-1865). 

 

087 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 2 mil réis relativamente 

a um foro imposto numa casa na Corredoura (30-6-1869). 

 

088 Escritura de compra e venda de um foro de 2 mil réis, imposto na Casa da Corredoura, em Beja, que Maria 

da Graça Oliveira vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 36 mil réis (28-3-1870). 

 

089 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Fernandes, do domínio directo de um foro 

de 2 mil réis imposto na Casa da Corredoura (28-3-1870). 

 

090 Carta de arrematação passada a favor de Francisco Mateus Palma para servir de título e posse de uma 

morada de casas situadas na Corredoura Velha, que arrematou em hasta pública pela quantia de 176 mil réis, 

resultante da acção hipotecária movida contra José Pedro Banha (17-1-1871). 



 

 

 

091 Certidão passada a requerimento de Francisco Mateus Palma, comprovando a compra, em hasta pública, 

de uma morada de casas situadas na Corredoura Velha (27-4-1872). 

 

092 Certidão do registo da hipoteca, passado a favor de Francisco Mateus Palma, sobre uma morada de casas 

na Corredoura Velha (1-5-1872). 

 

093 Traslado de uma escritura de compra e venda de um prédio de casas, com duas moradas, uma com 

entrada na Rua de Lisboa e, outra, com entrada na Corredoura, que Francisco Mateus Palma vende a Joaquim 

Filipe Fernandes pela quantia de 176 mil réis (8-9-1873). 

 

094 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Fernandes, de uma escritura de compra e 

venda de um prédio de casas, com duas moradias, uma na Rua de Lisboa, outra na Corredoura (6-10-1873). 

 

095 Traslado de uma escritura de compra e venda de um celeiro situado na Rua de Lisboa, posteriormente 

incorporado na casa nobre da Avenida Miguel Fernandes, que João Basílio Magno de Mira vende a Joaquim 

Filipe Fernandes pela quantia de 240 mil réis (16-3-1876). 

 

096 Traslado de uma escritura de compra e venda de um foro de 3 mil réis, imposto numa morada de casas, 

situadas na Rua de Lisboa, que Francisco António de Campos vende a Joaquim Filipe Fernandes pela quantia 

de 54 mil réis (14-11-1876). 

 

097 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Fernandes, da transmissão do domínio 

directo de um foro de 3 mil réis imposto numa morada de casas situadas na Rua de Lisboa (25-7-1877). 

 

Ver também: Doc. 810 (subsérie: Recibos de pagamentos) - Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes comprovando o pagamento de 4 mil réis relativamente à renda de um celeiro situado no Largo da 

Corredoura em Beja (15-8-1876); Doc. 814 (subsérie: Recibos de pagamentos) - Recibo passado a Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 3 mil réis relativamente a um foro imposto num pasto 

situado na Corredoura (14-11-1876). 

 
 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 09 

Título: Courela José Jorge 

Datas: 1779 – 1826  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Documento – papel  

Âmbito e conteúdo: esta série é constituída pelos documentos que formam o processo de posse da Courela de “José 

Jorge”, situada na aldeia da Granja.  

 

098 Processo relativo às courelas denominadas “José Jorge”, constituído pelos seguintes itens: Provisão 

passada a requerimento de Joaquim Caeiro rosado, autorizando a Comarca da Vila de Mourão a aforar umas 



 

 

courelas denominadas de “José Jorge”, ao requerente pelo foro anual de 720 réis (10-12-1826); Traslado de 

uma escritura de aforamento das courelas de “José Jorge”, que a Comarca da Vila de Mourão afora a Joaquim 

Caeiro rosado pelo foro anual de 720 réis (29-3-1826); Provisão régia passada a requerimento de Joaquim 

Caeiro rosado, autorizando o suplicante a vedar as duas courelas que possui na aldeia da Granja (10-2-1826); 

Certidão passada a requerimento de José Jorge, certificando a existência de uma escritura de aforamento 

perpetuo de duas courelas de terra de semear, que o cónego de Évora afora a José Jorge pelo foro anual de 

15,5 alqueires de trigo (2-8-1779). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 10 

Título: Olival da Estacaria  

Datas: 1779 – 1880  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Documento – papel  

Âmbito e conteúdo: os documentos que integram esta série estão relacionados com a aquisição e posse do Olival da 

Estacaria, situado à Estrada da Barca, no concelho de Mourão, que D. Maria das Dores de Vasconcelos Rosado adquiriu 

em hasta pública em 15 de Agosto de 1874 pela quantia de 400 mil réis. 

 

099 Processo relativo ao Olival da Estacaria, sendo constituído pelos seguintes itens: Requerimento de Maria 

das Dores de Vasconcelos rosado, requerendo ao Juiz Ordinário de Mourão que lhe passe por certidão o teor 

de uma carta de arrematação de um olival que pertencia à falecida Rosa Gertrudes Guerreiro (21-5-1875); 

Carta de arrematação de um olival denominado Estacaria, situado à Estrada da Barca, que Maria das Dores de 

Vasconcelos rosado arrematou em hasta pública pela quantia de 400 mil réis (15-8-1874); Certidão do registo 

predial, passado a favor de Maria das Dores de Vasconcelos rosado, de uma carta de arrematação de um 

olival situado à Estrada das Barcas (12-5-1880); Traslado de uma escritura de compra e venda de um olival, 

situado à Estrada da Barca, que Joaquim Silvestre rosado comprou a Manuel Inácio da Costa pela quantia de 

50 mil réis (6-9-1854); Certidão passada a requerimento de Joaquim Silvestre Rosado, certificando que o olival 

à Estrada da Barca, propriedade de Manuel Inácio da Costa, se encontra isento de qualquer hipoteca (1-9-

1854); Nota de uma escritura de troca que entre si fazem Manuel Rosado Alves e Sebastião Garcia; o primeiro 

cede ao segundo um pedaço de terra junto à Estacaria e, em troca, recebe do segundo um ferragial no sítio de 

Santa Susana (27-7-1779); Traslado de uma escritura de troca que entre si fazem Manuel Rosado Alves e 

Sebastião Garcia; o primeiro cede ao segundo um pedaço de terra junto à Estacaria e, em troca, recebe do 

segundo um ferragial no sítio de Santa Susana (27-7-1779). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 11 

Título: Herdade da Defesa das Areias  

Datas: 1795 – 1912  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 19 Documentos – papel  



 

 

Âmbito e conteúdo: nesta série integraram-se os documentos que constituem o processo de posse da Herdade da 

Defesa das Areis, situada na freguesia da Estrela, no concelho de Moura. A Herdade da Defesa das Areias é constituída 

também pelas propriedades da Defesa do Roncanito, Herdade das Areias, Monte Branco e Herdade da Defesa das 

Casas do Fidalgo. Esta propriedade apenas veio parar à posse da família quando, em 1907, Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes compra a Herdade da Defesa das Areias e a Herdade da Defesa das Casas do Fidalgo a António de Castro 

Fialho pela quantia de 27 contos de réis. 

 

100 Extracto de medição e demarcação, elaborado em 1795, às Herdade da Defesa do Roncanito, Herdade das 

Areias e Monte Branco, cujas propriedades reunidas constituem a Herdade da Defesa das Areias (20-5-1795). 

 

101 Certificado passado a requerimento de Maria do Carmo Pinheiro Calado a requerer a identificação do 

sujeito a quem foi arrendado o tombo da Defesa do Roncanito, no termo da vila de Moura (22-1-1863). 

 

102 Carta de arrematação pela qual José Fialho Coelho arrematou em hasta pública a Herdade da Defesa das 

Areias pela quantia de 10 contos de réis em 1872 (27-8-1872); em anexo, encontra-se o respectivo registo da 

carta de arrematação, datado de 8 de Abril de 1873. 

 

103 Carta cível de arrematação para título, passada a favor de António de Castro Fialho afim de registar na 

conservatória a Herdade da Defesa das Casas do Fidalgo, que arrematou em hasta pública, no inventário feito 

por falecimento de Maria da Piedade de Meneses (7-3-1885); em anexo, encontra-se o respectivo certificado 

de registo da carta de arrematação datado de 13-3-1885. 

 

104 Carta régia de remissão de um foro de 856 litros imposto da Herdade das Areias, pago à capela de 

Guiomar de Oliveira, administrada pela Misericórdia de Moura (20-7-1890); [esta carta foi passada a 

requerimento de António Castro Fialho, que se identifica como proprietário da Herdade das Areias]; em anexo 

encontra-se o respectivo registo da carta régia, datado de 14 de Fevereiro de 1896. 

 

105 Escritura de compra e venda da décima quarta parte de um foro de 685 mil réis, imposto na Herdade da 

Defesa das Areias, que Maria Luísa Cardoso Bacelar Beliano vende a António Castro Fialho pela quantia de 

978$570 réis em 1893 (27-6-1893). 

 

106 Escritura de compra e venda da décima quarta parte de um foro de 850 mil réis, imposto na Herdade da 

Defesa das Areias, que Maria do Carmo d’ Ornelas Cardoso Bacelar vende a António Castro Fialho pela quantia 

de 733$908 réis em 1894 (12-4-1894). 

 

107 Escritura de compra e venda da décima quarta parte de um foro de 685 mil réis, imposto na Herdade da 

Defesa das Areias, que Maria Isabel d’ Ornelas Bacelar vende a António Castro Fialho pela quantia de 730$920 

réis (15-1-1896); em anexo encontra-se a respectiva certidão de registo da escritura (14-2-1896). 

 

108 Carta de arrematação passada a favor de António Castro Fialho, extraída dos autos do inventário que se 

procedeu por falecimento de António Lopes Quaresma de Vasconcelos, pela qual foi transmitida a António 

Castro Fialho a décima quarta parte do domínio útil de um foro de 685 mil réis imposto na Herdade da Defesa 



 

 

das Areias (12-4-1896); em anexo, encontra-se o respectivo certificado de registo da carta de arrematação 

datado de 13-6-1896. 

 

109 Escritura de compra e venda da décima quarta parte de um foro de 685 mil réis imposto na Herdade das 

Areias, que João Cardoso Moniz Bacelar vende a António Castro Fialho pela quantia de 48$928 réis (28-8-

1903); em anexo, encontra-se o respectivo certificado de registo da escritura datado de 15-1-1904. 

 

110 Escritura de compra e venda da décima quarta parte de um foro de 685 mil réis imposto na Herdade das 

Areias que Maria Luísa Ornelas Bacelar vende a António Castro Fialho pela quantia de 733$920 réis (28-8-

1903); em anexo, encontra-se o respectivo certificado de registo da escritura datado de 15-1-1904. 

 

111 Escritura de compra e venda de oito décimas partes do domínio directo de um foro de 685 mil réis, 

imposto na Herdade das Areias, freguesia da Estrela, que Maria Luísa Tavares d’ Ornelas Bacelar vende a 

António Castro (25-8-1904); em anexo, encontra-se o respectivo certificado do registo da escritura datado de 

1-9-1904. 

 

112 Recibo assinado por Maria Mascarenhas da Silveira de Sousa Azevedo, passado a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes, comprovando o pagamento de 110 mil réis, proveniente do laudémio pela compra do domínio útil 

da Herdade da Defesa das Areias, que este comprou a António de Castro Fialho pela quantia de 2 contos de 

réis (16-1-1907). 

 

113 Certidão passada a requerimento de António Castro Fialho, certificando o cancelamento da hipoteca feita 

sobre oito décimas quartas partes do foro de 685 mil réis imposto na Herdade da Defesa das Areias (18-1-

1907). 

 

114 Traslado de uma escritura de compra e venda das Herdades da Defesa das Areias e da Defesa das Casas do 

Fidalgo, situadas na freguesia da Estrela (comarca de Moura), que António de Castro Fialho vende a Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 27 contos de réis (1-2-1907); em anexo, encontra-se o respectivo 

certificado de registo da escritura datado de 4-2-1907. 

 

115 Conjunto de recibos assinados por Maria Mascarenhas Silveira de Sousa Azevedo comprovando que 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes pagou a quantia de 165 mil réis relativamente a um foro imposto na Herdade 

da Defesa das Areias (7-8-1907 a 10-9-1912). 

 

116 Certificado passado a requerimento de Maria Mascarenhas Cardoso da Silveira e Meneses, certificando 

que fez uma inscrição da transmissão do domínio directo de um foro anual de 165 mil réis, imposto na 

Herdade da Defesa das Areias, de que é enfiteuta Joaquim Filipe Piteira Fernandes, por escritura de partilhas 

entre os herdeiros de José Maria da Silveira e Meneses (8-11-1912). 

 

117 Certidão passada a requerimento de Manuel Jesus Galamba, requerendo o rendimento colectável da 

Herdade da Defesa das Areias, que pertence a Joaquim Filipe Piteira Fernandes (28-12-1912). 

 



 

 

118 Escritura de compra e venda do domínio directo de um foro de 165 mil réis, imposto na Herdade da 

Defesa das Areias, que Maria Mascarenhas Silveira de Sousa Azevedo vende a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes pela quantia de 3.480$000 réis no ano de 1912 (29-11-1912); em anexo, encontra-se o respectivo 

certificado do registo da escritura datado de 21-12-1912. 

 

Ver também: Doc. 722 (série: Escrituras) – Escritura de arrendamento celebrada entre António Miguel de 

Sousa Fernandes, na qualidade de tutor de Maria Inácia de Sousa Fernandes, que arrenda a Herdade dos 

Canhonitos, a Herdade da Defesa das Areias, a Herdade das Casas do Fidalgo, a Herdade do Judeu, a Herdade 

da Pata, a Courela das Carazonas, o prédio rústico do alto das Carazonas, um ferragial na Estrela e o ferragial 

da Cova a José Garcia Perez pelo prazo de 4 anos (2-6-1934); Ver também: Doc. 724 (série: Escrituras) - 

Certidão de uma escritura de compra e venda de 8.250 árvores de azinho existentes na Herdade da Defesa 

das Areias e de 7.250 árvores de azinho situadas nas Herdades do Judeu e da Pata, que Maria Inácia de Sousa 

Fernandes vende a José Fernandes Lourenço pela quantia de 120 mil escudos (6-5-1938). Ver também: Doc. 

725 (série: Escrituras) - Certidão de uma escritura de compra e venda de 12.500 árvores de azinho existentes 

nas seguintes herdades: Defesa da Casa do Fidalgo, Defesa das Areias, Pata, Judeu e dos Canhonitos, que 

Maria Inácia de Sousa Fernandes vende a António Lopes Lindo pela quantia de 50 mil escudos (15-6-1938). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 12 

Título: Herdade da Escudeira  

Datas: 1806 – 1933  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 9 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: esta série é formada por todos os documentos produzidos sobre a Herdade da Escudeira, situada 

no termo da vila de Monsaraz. De acordo com o primeiro documento da série, esta herdade era propriedade da Santa 

Casa da Misericórdia de Monsaraz, que a aforou no ano de 1806 a um José Rosado. 

 

119 Traslado de uma escritura de aforamento da Herdade da Escudeira, no termo da vila de Monsaraz, que a 

Misericórdia de Monsaraz afora a José Rosado no ano de 1806 (20-8-1806). 

 

120 Traslado de uma escritura de sub-enfiteutização da Herdade da Escudeira que Luís de Sousa Faria e Melo, 

enfiteuta da mesma propriedade, foreira à Misericórdia de Monsaraz, cede a Sebastião Beltran pelo foro 

anual de 5$160 réis (23-2-1865). 

 

121 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma propriedade de vinha, sita na Herdade da Escudeira, 

que Francisca Maria vende a Domingos Caeiro de Paula pela quantia de 201$600 réis (27-6-1866). 

 

122 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma vinha situada na Herdade da Escudeira que Tomás 

Lopes Marcão vende a José Fernandes Palma pela quantia de 134 mil réis (8-4-1879). 

 



 

 

123 Conjunto de recibos passados pela Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz comprovando que Luís de 

Sousa Faria e Melo (e posteriormente Joaquim Filipe Piteira Fernandes) pagaram a quantia de 91 decalitros de 

trigo relativamente a um foro imposto na Herdade da Escudeira (13-6-1888 a 15-3-1890). 

 

124 Carta régia de remissão de um foro de 30 mil réis, 913 litros de trigo e 12 galinhas, imposto na Herdade da 

Escudeira, que Joaquim Filipe Piteira Fernandes pagava à Misericórdia de Monsaraz (22-10-1890); em anexo, 

encontra-se o respectivo certificado de registo da carta régia datado de 22-10-1890. 

 

125 Relação dos foros impostos na Herdade da Escudeira e inscritos na matriz predial da freguesia de São 

Pedro do Corval no ano de 1933. 

 

126 Registos dos foros impostos na Herdade da Escudeira (s/d). 

 

127 Documento com as confrontações de 34 vinhas situadas na Herdade da Escudeira (s/d). 

 

Ver também: Doc. 626 (subsérie: Sentenças de Partilhas) – Sentença de partilhas do que herdou Maria Inácia 

Rosado por morte de seu pai – João Rosado Gião – lavrador na Herdade da Escudeira (10-4-1822). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 13 

Título: Herdade do Pico e Courela da Ameadinha  

Datas: 1813 – 1880  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 6 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: nesta série estão incluídos os documentos produzidos no âmbito do processo de posse da 

Herdade do Pico e das Courelas da Ameadinha ou Ameada, anexas à dita herdade, ambas situadas na freguesia de São 

Braz da Granja, no concelho de Mourão. A primeira referência existente no arquivo diz respeito a um traslado de uma 

escritura de compra e venda de uma courela que o desembargador João António Inácio de Abreu Rosa Guião comprou 

no ano de 1813.  

 

128 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma courela, situado na Ameada, que José António 

Vidigal vende ao Desembargador João António Inácio de Abreu Rosa Guião pela quantia de 900 mil réis (28-7-

1813). 

 

129 Certidão passada a requerimento de José Rosa Gusmão, certificando quais os foros que recaem sobre as 

16 courelas da Ameada, cujo senhorio directo é a Câmara Municipal de Mourão (23-4-1867). 

 

130 Traslado de uma escritura de sub-enfiteuse do domínio útil de 4/5 da Herdade do Pico, foreira ao Conde 

de Alcáçovas em 120 alqueires de trigo, e de aforamento de nove courelas de terra de azinho, situadas na 

Ameadinha, que Manuel Inácio Pimentel Guião afora a João José de Vasconcelos Rosado, na qualidade de 

procurador de seu pai Joaquim Silvestre Rosado, pelo foro anual de 500 mil réis (22-8-1867). 

 



 

 

131 Certidão passada a requerimento de Manuel Gomes Rosado de Vasconcelos, certificando a demarcação de 

uma courela, situada na Ameadinha, freguesia de São Brás da Granja, foreira à Câmara Municipal de Mourão 

e outrora pertencente a António Luís Bação (7-1-1874). 

 

132 Escritura de compra e venda de um foro anual de 500 mil réis, imposto na Herdade do Pico e em nove 

courelas, situadas à Ameadinha, que Maria Teresa da Gama Lobo vende a Domingos Rosado Vasconcelos pela 

quantia de 6.500$000 réis (14-2-1880). 

 

133 Notas dos vários títulos de compra, venda, aforamento, testamentos, entre outros, da Herdade do Pico e 

das courelas da Ameadinha, sendo constituído pelos seguintes itens: Nota do testamento de Maria de 

Vilhenha, datado de 23 de Outubro de 1562, pela qual deixa 20 moios de trigo aos frades de Nossa Senhora 

do Carmo de Évora, pagos das rendas das suas herdades, entre as quais a Herdade do Pico; Nota do auto de 

posse, datado de 22 de Novembro de 1572, pelo qual os frades de Nossa Senhora do Carmo tomam posse de 

20 moios de trigo deixados em testamento por Maria Vilhenha; Nota de uma escritura de arrendamento da 

Herdade do Pico, datada de 31 de Dezembro de 1812, que Caetano Alberto Henriques e Lencastre arrendou a 

Manuel de Magalhães Mexia e Macedo e Teresa Joaquina Alves Botelho pelo tempo de três anos e renda 

anual de 2,5 moios de trigo, dos quais 1/5 pertence à Santa Casa da Misericórdia de Mourão; Nota de uma 

escritura de aforamento da Herdade do Pico, datada de 22 de Agosto de 1815, que Caetano Alberto 

Henriques e Lencastre arrendou a Manuel de Magalhães Mexia e Macedo e Teresa Joaquina Alves Botelho 

pela renda anual de 120 alqueires de trigo; Nota de um recibo, datado de 21 de Agosto de 1815, e assinado 

por Caetano Alberto Henriques de Lencastre confirmando que recebeu de Manuel Magalhães Mexia e 

Macedo a quantia de 288 mil réis pelo aforamento da Herdade do Pico; Nota de uma licença de Teresa 

Francisca de Paula Lencastre, na qualidade de sucessora de uma capela instituída por Maria de Vilhenha, a seu 

pai, Caetano Alberto Henriques de Lencastre, para este aforar a Herdade do Pico (s/d); Nota de uma escritura 

de ratificação do aforamento da Herdade do Pico, datada de 24 de Outubro de 1816, que Caetano Alberto 

Henriques de Lencastre arrenda ao Desembargador do Porto Manuel Magalhães Mexia e Macedo pelo foro 

anual de 120 alqueires de trigo; Nota de um título de adjudicação do arvoredo de azinho da Herdade do Pico, 

datado de 27 de Agosto de 1816, que Caetano Alberto Henriques de Lencastre adjudica a Manuel Magalhães 

de Mexia e Macedo pela quantia de 1.200$000 réis; Nota de um auto de posse, datado de 27 de Agosto de 

1816, pelo qual Manuel Magalhães de Mexia e Macedo tomou posse do arvoredo da Herdade do Pico; Nota 

de uma provisão passada pelo Rei D. João VI em 8 de Novembro de 1816,autorizando o vedamento da 

Herdade do Pico; Nota de um título de medição e demarcação da Herdade do Pico feito no dia 24 de Maio de 

1817; Nota de uma declaração de reconhecimento, pela qual Manuel Inácio Pimentel Guião reconhece que, 

estando anexado à Herdade do Pico uma porção de terreno, o doou à Junta de Paróquia da Aldeia da Granja, 

em escritura realizada no dia 31 de Maio de 1861; Nota do testamento do Padre António José Limpo, lavrado 

no dia 17 de Setembro de 1782, pelo qual deixa à Santa Casa de Misericórdia de Mourão uma renda de 30 

alqueires de trigo proveniente da Herdade do Pico; Nota de uma escritura de compra de uma courela de terra 

e de montado, no sítio da Ameadinha, que Manuel de Magalhães Mexia e Macedo comprou a Francisco José 

do Vale pela quantia de 216 mil réis no dia 9 de Julho de 1816; Nota de uma escritura de compra de duas 

courelas de montado de azinho, no sítio da Ameadinha, que Manuel Magalhães de Mexia e Macedo comprou 

ao capitão João António da Guerra pela quantia de 200 mil réis cada uma, no dia 5 de Julho de 1816; Nota de 



 

 

uma escritura de compra de uma courela de terra, situada na Ameadinha que Manuel de Magalhães de Mexia 

e Macedo compra a José Mendes Corro pela quantia de 500 mil réis, no dia 13 de Julho de 1816; Nota de uma 

escritura de compra de uma courela de terra e montado, situada na Ameadinha, que Manuel de Magalhães 

Mexia e Macedo comprou a José Caeiro pela quantia de 350 mil réis no dia 22 de Julho de 1816; Nota de uma 

escritura de compra de uma courela de terra e montado, situada na Ameadinha, que Manuel de Magalhães 

Mexia e Macedo comprou Manuel Luís Bonito pela quantia de 300 mil réis no dia 11 de Outubro de 1816; 

Nota de uma escritura de compra de uma courela de terra e montado, na Ameadinha, que Manuel de 

Magalhães Mexia e Macedo comprou a Domingos Mendes pela quantia de 240 mil réis no dia 12 de Outubro 

de 1816; Nota de uma escritura de compra de uma courela de terra e montado, no sítio da Ameadinha, que 

Manuel de Magalhães Mexia e Macedo comprou aos herdeiros de Francisco Luís Balsão pela quantia de 321 

mil réis no dia 22 de Abril de 1821; Nota genealógica dos possuidores da Herdade do Pico e das courelas da 

Ameadinha (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 14 

Título: Herdade da Faleira, Faleirinha e Oliveirinha   

Datas: 1819 – 1946  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 20 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: esta série é formada pelos documentos que constituem o processo de posse da Herdade da 

Faleira, Faleirinha e Oliveirinha e da Quinta da Faleira, todas situadas na freguesia de Santa Clara do Loredo, em Beja.  

 

134 Escritura de emprazamento em vida de três pessoas das Herdades da Faleira, Faleirinha e Oliveirinha, que 

Pedro Tomás de Melo Pacheco, como procurador do Conde de São Paio, apraza a José Jacinto Valente Farinha 

pelo prazo anual de 7,5 moios de trigo (10-5-1819). 

 

135 Auto de posse passado a requerimento de José Jacinto Valente Farinha, para este tomar posse da Herdade 

da Faleira, Faleirinha e Oliveirinha (20-10-1834). 

 

136 Traslado de uma escritura de arrendamento das Herdades da Faleira e Faleirinha, que Genoveva Vitória da 

Rocha Farinho arrenda a Maria Inês de Castro e Sousa Penedo pelo prazo de 3 anos e renda anual de 7,5 

moios de trigo (15-8-1855). 

 

137 Traslado de uma escritura de rectificação do arrendamento a longo prazo da Herdade da Oliveirinha, que 

Genoveva Vitória da Rocha Farinho arrenda a João Rodrigues Nobre pelo prazo de 100 anos e renda anual de 

2 moios de trio (23-8-1855). 

 

138 Traslado de uma escritura de arrendamento das Herdades da Faleira e Faleirinha, que Henrique Gregório 

da Rocha Ferreira arrenda a António Rodrigues Rosa Branco pela prazo de 3 anos e renda anual de 8 moios de 

trigo (29-1-1860). 

 



 

 

139 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 100 mil réis 

relativamente à renda imposta na Herdade da Faleira (11-8-1863). 

 

140 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 100 mil réis 

relativamente à renda imposta na Herdade da Faleira (7-1-1864). 

 

141 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 3,5 alqueires de trigo 

relativamente a um foro imposto na Herdade da Faleira (19-8-1868). 

 

142 Processo relativo ao despejo judicial do rendeiro António Rodrigues Nobre, de um ferragial situado na 

Herdade da Oliveirinha, requerido por Joaquim Filipe Fernandes. É constituído pelos seguintes itens: 

Requerimento de Joaquim Filipe Fernandes dirigido a António Rodrigues Nobre, rendeiro num ferragial na 

Herdade da Oliveirinha, requerendo que este lhe entregue o dito ferragial (9-4-1869); Certidão de um contra-

fé a António Rodrigues Nobre, com o respectivo reconhecimento do requerimento de despejo de Joaquim 

Filipe Fernandes (13-4-1869); Declaração de António Rodrigues Nobre e de Manuel Ferreira Nobre pela qual 

declaram que desistem dos direitos de arrendamento que detinham por herança de seu pai sobre o ferragial 

situado na Herdade da Oliveirinha (12-8-1869). 

 

143 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de um foro de 450 

alqueires de trigo imposto na Herdade da Faleira (7-9-1874). 

 

144 Escritura de compra e venda da Quinta da Faleira e terras anexas – Herdade da Faleira Grande, Faleirinha e 

Oliveirinha -, que Henrique Gregório da Rocha Ferreira vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia 

de 7.500$000 réis (11-9-1876). 

 

145 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 450 alqueires de trigo e 

25 mil réis relativamente a um foro imposto na Herdade da Faleira (17-11-1876). 

 

146 Traslado de um escritura de arrendamento das pastagens da Herdade dos Estudos, situada na freguesia de 

Santa Clara do Loredo (Beja), que Manuel António Granja arrenda a Joaquim Filipe Fernandes pelo prazo de 

dois anos e pela quantia anual de 462 mil réis (17-12-1877). 

 

147 Escritura de venda e quitação de dois foros, um de 450 alqueires de trigo imposto na Herdade da Faleira, 

Faleirinha e Oliveirinha, e outro de 25 escudos imposto na Quinta da Faleira, que José Maria de Carcomo Lobo 

e Figueiroa vende a Maria Júlia de Oliveira Fernandes pela quantia de 2.648$475 réis (25-8-1891). 

 

148 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria Júlia de Oliveira Fernandes, de uma escritura de 

venda e quitação de dois foros, um de 450 alqueires de trigo imposto na Herdade da Faleira, Faleirinha e 

Oliveirinha, e outro de 25 escudos impostos na Quinta da Faleira (31-10-1891). 

 

149 Certidão do registo predial, passado a favor de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, da Herdade da 

Faleira e Faleirinha, de uma morada de casas em Beja e de um foro imposto na “Cerca dos Estudos” (19-2-

1916). 



 

 

 

150 Certidão de uma escritura de compra e venda do arvoredo da Herdade da Faleira, que Miguel Eduardo de 

Oliveira Fernandes vende à Sociedade Anónima Belga das Minas de Aljustrel pela quantia de 19 mil escudos 

(11-5-1917). 

 

151 Carta de arrematação passada a favor de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes do prédio rústico 

denominado “Cerca dos Estudos”, ancorado à Herdade da Faleira, que este arrematou em hasta pública pela 

quantia de 925 escudos (13-11-1921). 

 

152 Contrato de arrendamento da Herdade da Faleira e terras anexas – Faleirinha e Oliveirinha -, que Maria 

Angélica de Sousa Fernandes arrenda a José Joaquim Fernandes pelo prazo de 4 anos e renda anual de 8 

moios de trigo (30-3-1938). 

 

153 Escritura de arrendamento da Herdade da Faleira, Faleirinha e Oliveirinha, que Maria Angélica de Sousa 

Fernandes arrenda a José Joaquim Fernandes pela prazo de 4 anos e renda anual de 8 moio de trigo anuais 

(15-8-1946). 

 

Ver também: Doc. 669 (subsérie: Escrituras de Partilhas) – Escritura de partilhas da Herdade da Faleira e 

Faleirinha, da Herdade da Almocreva e de um foro de 1500 réis imposto na Cerca dos Estudos entre José 

Domingues Fernandes e Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes (7-3-1908); Doc. 881 (subsérie: Escrituras de 

empréstimos) – Processo relativo ao empréstimo de 25.200$000 réis que a Companhia Geral do Crédito 

Predial Português emprestou a Joaquim Filipe Fernandes e a sua mulher Maria Júlia de Oliveira Fernandes. É 

constituído pelos seguintes documentos (1893-1908): Documentos elaborado pela Companhia Geral do 

Crédito Predial Português, pelo qual constitui devedor Joaquim Filipe Fernandes e sua mulher Maria Júlia de 

Oliveira Fernandes da quantia de 25.200$000 réis, com juro de 5% ao ano (28-4-1893); Certidão passada a 

Maria Júlia de Oliveira Fernandes, certificando que esta apresentou uma declaração para registo provisório de 

hipoteca a favor da Companhia Geral de Crédito Predial Português, das Herdades da Faleira, Faleirinha e 

Oliveirinha e da Quinta da Faleira (22-9-1893); Certidão passada a requerimento de Miguel Eduardo de 

Oliveira Fernandes, requerendo o cancelamento da inscrição de uma dívida de 25.200$000 réis que Joaquim 

Filipe Fernandes tinha tomado de empréstimo à Companhia Geral do Crédito Predial Português (17-7-1908). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 15 

Título: Ferragial ao Vale da Pia Quebrada ou Alcachofrais   

Datas: 1819 – 1922  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 7 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: esta série é formada pelos documentos que constituem o processo de posse do Ferragial ao Vale 

da Pia Quebrada ou Alcachofrais, situado na freguesia de São Tiago, em Beja. A primeira referência data de 1819, 

altura em que José Martins dos Estudos adquiriu esta propriedade pela quantia de 400 mil réis.  

 



 

 

154 Escritura de compra e venda do Ferragial ao Vale da Pia Quebrada, que António Guerreiro Romano vende 

a José Martins dos Estudos pela quantia de 400$000 réis (6-11-1819). 

 

155 Carta régia de remissão e consolidação de um foro de 5$000 réis, imposto no Ferragial ao Vale da Pia 

Quebrada, passada a favor de Domingos António de Oliveira (30-9-1844); em anexo, um auto de posse, 

passado pela Administração do Concelho de Beja, a Domingos António de Oliveira comprovando a remissão e 

consolidação do respectivo foro de 5$000 réis (11-9-1845). 

 

156 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Fernandes, certificando o direito reivindicativo do 

requerente à opção de compra do Ferragial da Vale da Pia Quebrada (16-11-1858). 

 

157 Escritura de compra, venda e quitação de um foro de 7 escudos imposto em dois ferragiais situados ao 

Vale da Pia Quebrada ou Alcachofrais, na freguesia de São Tiago, que Manuel Joaquim de Sousa Tavares 

vende a António Manuel Marques Duque pela quantia de 140 escudos (2-3-1915). 

 

158 Escritura de venda e quitação de dois ferragiais situados aos Alcachofrais, na freguesia de São Tiago, que 

Maria Felizarda Palma vende a Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes pela quantia de 6 mil escudos (12-5-

1922). 

 

159 Certidão do registo predial, passado a favor de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, da transmissão do 

domínio directo de dois ferragiais situados aos Alcachofrais, sendo um à Pia Quebrada e, outro, ao Sesmo do 

Infante (29-5-1922). 

 

160 Requerimento de José Correia Caracol Soares Victor ao Chefe de Secção de Finanças de Beja, requerendo 

os bens do processo de liquidação do imposto sucessório por óbito de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, 

nomeadamente os ferragiais de Alcachofrais e da Pia Quebrada (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 16 

Título: Herdade das Torres   

Datas: 1822 – 1938  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 7 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: esta série integra os documentos que formam o processo de posse da Herdade das Torres, 

situada na freguesia de Oriola, no concelho de Portel. Fazia parte do antigo património do extinto convento do Real 

Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade da Esperança, que José de Sousa Faria e Melo comprou no ano de 1824 pela 

quantia de 180 mil réis. 

 

161 Escritura de prorrogação do prazo de arrendamento da Herdade das Torres, que José Ricardo Godinho 

arrenda por mais quatro anos a Joaquim das Neves Fialho (9-12-1822). 

 



 

 

162 Escritura de aforamento e venda das Herdades das Torres e terras anexas – Olival e Feijão – que Alexandre 

José da Silva, na qualidade de procurador da abadessa do Real Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade da 

Esperança, vende a José de Sousa Faria e Melo pela quantia de 180 mil réis (28-5-1824). 

 

163 Escritura de arrendamento da Herdade das Torres e terras anexas – Olival e Feijão – que José de Sousa 

Faria e Melo arrenda a Joaquim das Neves pelo prazo de 9 anos e renda anual de 270 mil réis (16-5-1825). 

 

164 Conjunto de recibos passados pelo Real Mosteiro da Esperança de Portel, comprovando que Luís de Sousa 

Faria e Melo pagou a quantia de 180 mil réis relativamente a um foro imposto na Herdade das Torres (4-9-

1873 a 16-1-1901). 

 

165 Carta régia de arrematação de um foro de 180 mil réis, imposto ao suprimido convento da Piedade da 

Esperança, que o Marquês do Funchal arrematou, em hasta pública, pela quantia de 2.120$400 réis (15-3-

1897); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do registo da carta de arrematação, datada de 28-9-1897. 

 

166 Escritura de venda e quitação pela qual o Marquês do Funchal vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes o 

foro de 180 mil réis imposto na Herdade das Torres pela quantia de 1.800$000 réis (5-3-1898); em anexo, 

encontra-se a certidão do registo predial da escritura passada a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (28-

3-1898). 

 

167 Certidão de uma escritura de compra e venda de 1830 árvores de azinho situadas na Herdade das Torres e 

terras anexas – Olival e Feijão – que Joaquim Filipe Piteira Fernandes, como procurador de Maria Inácia de 

Sousa Fernandes, vende a José da Fonseca pela quantia de 125 mil escudos (14-11-1938). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 17 

Título: Herdade de Vale de Coelheira   

Datas: 1826 – 1960  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 13 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: nesta série integraram-se os documentos que formam o processo de posse da Herdade de Vale 

Coelheira, situada na freguesia de Messejana, que Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes comprou em 1899. 

 

168 Certidão passada a requerimento de José Guerreiro, certificando o teor dos encargos que estão impostos 

sobre a Herdade de Vale de Coelheira (5-3-1826).  

 

169 Escritura de compra e venda da Herdade de Vale Coelheira que José Guerreiro vende a António da Silva 

pela quantia de 600 mil réis (18-3-1826). 

 

170 Escritura de compra e venda de um foro de 20 alqueires de trigo imposto na Herdade de Vale de 

Coelheira, que o capitão João da Brita Palma vende ao alferes Manuel Joaquim Caqueiro Limpo Sampaio pela 

quantia de 120$000 réis (30-12-1829). 



 

 

 

171 Certidão de uma escritura de compra e venda de um foro de 15 alqueires de trigo imposto na Herdade de 

Vale de Coelheira, que António da Silva Estragado vendeu a Manuel Joaquim Cerqueira pela quantia de 6 mil 

réis (11-2-1845). 

 

172 Traslado de uma escritura de promessa de venda da Herdade de Vale Coelheira, que António Guerreiro 

Raposo, José Guerreiro Raposo, Francisco Manuel Guerreiro, António Guizado e Manuel Guerreiro fazem a 

Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes (27-1-1899). 

 

173 Traslado de uma escritura de venda e quitação de cinco sextas partes da Herdade de Vale de Coelheiras, 

que António Guerreiro Raposo, José Guerreiro Raposo, Francisco Manuel Guerreiro, António Guizado, Manuel 

Guerreiro e José Sabino Contreiras vendem a Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes pela quantia de 

2.650$000 réis (18-2-1899). 

 

174 Traslado de uma escritura de promessa de venda de uma sexta parte da Herdade de Vale Coelheira que 

Maximiniano António faz a Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes pela quantia de 550 mil réis (20-3-1899). 

 

175 Certidão do registo predial, passada a favor de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, da transmissão de 

cinco sextas partes da Herdade de Vale de Coelheira (22-4-1899). 

 

176 Traslado de uma escritura de venda e quitação do preço de uma sexta parte da Herdade de Vale de 

Coelheira, que Maximiniano António vende a Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes pela quantia de 550 mil 

réis (29-10-1899); em anexo, encontra-se uma certidão do registo predial da escritura passado a favor de 

Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes 29-5-1908. 

 

177 Certidão do registo predial, passada a favor de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, da transmissão de 

uma sexta parte da Herdade de Vale de Coelheira (2-7-1909). 

 

178 Declaração de Ernesto Santos Lança, pela qual afirma que arrendou a Herdade de Vale de Coelheira a 

Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes pela prazo de 3 anos e renda anual de 35 moios de trigo (11-6-1922). 

 

179 Declaração de Ernesto Santos Lança, pela qual afirma que arrendou a Herdade de Vale de Coelheira a 

Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes pela prazo de 3 anos e renda anual de 35 moios de trigo (31-8-1925). 

 

180 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes, do usufruto vitalício da 

Herdade de Vale de Coelheira (9-5-1960). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 18 

Título: Herdade de Vale de Água   

Datas: 1834 – 1842  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  



 

 

Âmbito e conteúdo: nesta série integramos os documentos que se referem à posse temporária da Herdade de Vale de 

Água, situada no concelho de Aljustrel, que José Joaquim Fernandes arrendou a Francisca Angélica em 1834. 

 

181 Escritura de arrendamento da Herdade de Vale de Água, que Francisca Angélica arrenda a José Joaquim 

Fernandes pelo prazo de 9 anos e renda anual de 20 moios de trigo (12-8-1834).  

 

182 Escritura de arrendamento da Herdade de Vale de Água, que Maria José Infante arrenda a José Joaquim 

Fernandes e a seu irmão Joaquim Filipe Fernandes pelo prazo de 5 anos e renda anual de 20 moios de trigo 

(15-10-1842). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 19 

Título: Ferragial de Santa Clara   

Datas: 1836 – 1922  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: esta série serve para englobar todos os documentos que constituem o processo de posse do 

Ferragial de Santa Clara, situado na freguesia de São Tiago (Beja), cuja primeira referência na posse da família se 

reporta a 1919, quando Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes comprou um foro de 10 alqueires de trigo imposto no 

dito ferragial. 

 

183 Carta cível de arrematação passada a favor de Domingos António de Oliveira para título e posse do 

Ferragial de Santa Clara, que arrematou em hasta pública pela quantia de 202$000 réis (10-6-1836).  

 

184 Escritura de compra e venda de um foro de 10 alqueires de trigo imposto no Ferragial à Horta de Santa 

Clara, que os herdeiros de Adelaide Elvira Castro Poças vendem a Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes pela 

quantia de 133$45 escudos (5-7-1919). 

 

185 Escritura de arrendamento do ferragial de Santa Clara, que Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes arrenda 

a Francisco Fragoso Carujo pela prazo 4 anos e renda anual de 2 moios de trigo (4-1-1922). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 20 

Título: Herdade da Serra ou Barroco   

Datas: 1836 – 1936  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 9 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: esta série é formada pelos documentos que constituem o processo de posse da Herdade da Serra 

(ou do Barroco). Situada na freguesia de São Marcos do Campo, o primeiro documento reporta-se ao ano de 1836, 

quando a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz afora a Herdade a um Bernardo Martins Bugalho. Mais tarde, 

no ano de 1878, a propriedade já se encontra na posse da família, pois esta afora a cortiça existente durante um 

período de 5 anos. 



 

 

 

186 Traslado de uma escritura de aforamento da Herdade da Serra (ou do Barroco), situada na Defesa da 

Pombinha (freguesia de São Marcos do Campo), que a Câmara Municipal de Monsaraz afora a Bernardo 

Martins Bugalho, pela quantia anual de 206$668 réis (23-6-1836). 

 

187 Escritura de aforamento da cortiça da Herdade da Serra (ou do Barroco), foreira à Câmara Municipal de 

Monsaraz em 186 mil reis anuais, que Luís de Sousa Faria e Melo afora, por um período de 5 anos, a Manuel 

Matias Nunes, pela renda anual de 500 mil réis (6-8-1878). 

 

188 Traslado de uma escritura de compra, venda, quitação e reconhecimento de um foro na Herdade da Serra 

que José Inácio Bugalho Perdigão vende a Luís de Sousa Faria e Melo pelo preço de 1.500$000 réis no ano de 

1882 (25-1-1882). 

 

189 Carta régia de remissão e compra do foro de 186 mil réis que José de Sousa Faria e Melo tinha na Herdade 

da Serra (21-1-1889); em anexo, encontra-se a respectiva certidão comprovando que José de Sousa Faria e 

Melo apresentou a compra e remissão do um foro de 136 mil réis imposto na Herdade da Serra (7-5-1889). 

 

190 Certidão comprovando o pagamento de 100 mil escudos, como sinal de venda da Herdade da Serra (ou do 

Barroco), que Joaquim Filipe Rosado Fernandes vende a Joaquim Veríssimo de Oliveira pela quantia total de 

900 mil réis no ano de 1935 (7-3-1935). 

 

191 Certidão do registo de uma escritura de compra e venda de 3380 árvores de azinho e de 120 de sobro da 

Herdade do Barroco, que Joaquim Filipe Rosado Fernandes vende a Manuel Fernandes Bexigas e Feliciano 

Lopes pela quantia de 28 mil escudos (13-5-1936). 

 

192 Certidão do registo de uma escritura de compra e venda de 11670 árvores de sobro e azinho da Herdade 

do Barroco que Joaquim Filipe Rosado Fernandes vende a Manuel Fernandes Bexigas e Feliciano Lopes pela 

quantia de 85 mil escudos no ano de 1936 (7-1-1936). 

 

193 Relação das despesas efectuadas com as obras e as melhorias realizadas no prédio urbano da Herdade do 

Barroco em 1936. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 21 

Título: Ferragial à Calçada   

Datas: 1836 – 1900  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 8 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é constituída pelos documentos que formam o processo de posse do Ferragial da 

Calçada, situado em Beja, sendo foreiro às religiosas do Convento de Nossa Senhora da Conceição de Beja. A primeira 

referência data de 1836, altura em que Domingos António de Oliveira pagava um foro imposto no ferragial. 

 



 

 

194 Conjunto de recibos passados pela Santa Casa da Misericórdia de Beja comprovando que Domingos 

António de Oliveira pagou a quantia de 7,5 alqueires de trigo relativamente a um foro imposto no Ferragial à 

Calçada (10-2-1836 a 26-12-1863).  

 

195 Traslado de uma escritura de compra e venda de metade de um ferragial, situado na Estrada da Calçada, 

foreiro em 7,5 alqueires de trigo às religiosas do Convento de Nossa Senhora da Conceição de Beja, que o 

Padre João dos Santos Mendes vende a Domingos António de Oliveira pela quantia de 122 mil réis (9-9-1841). 

 

196 Recibo passado pela Repartição da Fazenda de Beja, comprovando que Domingos António de Oliveira 

pagou a quantia de 4$357 réis relativamente à sisa da compra, em hasta pública, do ferragial da Calçada (5-

10-1848). 

 

197 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 7,5 alqueires de trigo 

relativamente a um foro imposto no Ferragial da Calçada (31-8-1868). 

 

198 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 6,5 alqueires de trigo 

relativamente ao foro imposto no Ferragial da Calçada (1-8-1869). 

 

199 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 7,5 alqueires de trigo 

relativamente ao foro imposto no Ferragial da Calçada (20-8-1870). 

 

200 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de um foro de 7 alqueires 

de trigo às religiosas de Nossa Senhora da Conceição imposto no Ferragial da Calçada (20-8-1874). 

 

201 Carta de arrematação de um foro de 100 litros de trigo imposto no Ferragial da Calçada que Maria Júlia d’ 

Oliveira Fernandes arrematou em hasta pública pela quantia de 32 mil réis (23-6-1900). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 22 

Título: Herdade de Vale Manantio e Roncanito   

Datas: 1837 – 1959  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 37 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Em 1840, António Jacinto Piteira Fernandes tomava posse da Herdade de Vale Manantio e 

Roncanito, situada na freguesia da Estrela, no concelho de Moura. Nos anos seguintes, esta propriedade manteve-se 

no domínio da família até que em 1959 a propriedade é arrendada à Sociedade Agrícola “Defesa de São Braz”, pelo 

prazo de 6 anos. 

 

202 Escritura de arrendamento da Herdade de Vale de Manantio e Roncanito, que os herdeiros de João 

António de Barbuda arrendam a Alexandre José d’ Ana Castelo Branco pelo prazo de 9 anos e renda anual de 

390$800 réis (14-3-1837). 

 



 

 

203 Processo relativo ao pagamento das rendas da Herdade de Vale Manantio e Roncanito, sendo constituído 

pelos seguintes itens: Declaração de Úrsula Eduarda Veloso de Barbuda, na qualidade de procuradora de Rita 

Angélica Veloso de Barbuda (herdeira do falecido João António de Barbuda), declarando que recebeu de 

António Jacinto Piteira Fernandes a quantia de 614$800 réis pelas rendas em atraso na Herdade de Vale 

Manantio e Roncanito (s/d); Procuração de Rita Angélica Xavier Veloso de Barbuda e de Maria Amália Veloso 

Vareiro de Barbuda, pela qual constituem seu bastante procurador António Jacinto Piteira Fernandes, a quem 

dão plenos poderes para cobrar todas as rendas vencidas na Herdade de Vale Manantio e Roncanito (29-4-

1840); Procuração de Maria Clara Xavier Monteiro de Barbuda pela qual constitui seu bastante procurador 

António Jacinto Piteira Fernandes a quem dá plenos poderes para cobrar as rendas vencidas na Herdade de 

Vale Manantio e Roncanito (5-5-1840); Procuração de Úrsula Eduarda Veloso de Barbuda e de Maria 

Guilhermina Monteiro de Barbuda, pela qual constituem seu bastante procurador António Jacinto Piteira 

Fernandes a quem dão plenos poderes para receber de José Anastácio Falé a quantia de 614$800 réis 

relativamente às rendas vencidas na Herdade de Vale Manantio e Roncanito (7-5-1840). 

 

204 Escritura de aforamento perpétuo da Herdade de Vale Manantio e Roncanito, que os herdeiros de João 

António de Barbuda aforam a António Jacinto Piteira Fernandes pelo foro anual de 391$000 réis (7-5-1840). 

 

205 Auto cível de posse da Herdade de Vale Manantio e Roncanito, situada na freguesia da Estrela (Moura), 

passado a favor de António Jacinto Piteira Fernandes (6-6-1840). 

 

206 Escritura de remissão de um foro de 113$037 réis imposto na Herdade de Vale Manantio e Roncanito, 

situada na freguesia da Estrela (Moura), que Joaquim Augusto dos Santos vende a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes pela quantia de 1.417$025 réis (12-2-1845). 

 

207 Traslado de uma escritura de compra e venda de um foro de 36 alqueires de trigo imposto na Herdade de 

Vale Manantio, que Maria José de Vasconcelos vende a António Jacinto Fernandes pela quantia de 300$000 

réis (24-4-1845). 

 

208 Conjunto de recibos passados pelas religiosas do Convento de Nossa Senhora da Assunção do Castelo, em 

Moura, comprovando que António Jacinto Piteira Fernandes (e, posteriormente, Ana Luísa Godinho) pagaram 

a quantia de 40 alqueires de trigo e 30 de cevada relativamente a um foro imposto na Herdade de Vale 

Manantio (15-8-1845 a 20-8-1859). 

 

209 Certidão passada pelo Juízo de Direito da Comarca de Setúbal, certificando que existe uma escritura de 

aforamento perpétuo da Herdade de Vale Manantio e Roncanito, que os herdeiros de João António de 

Barbuda aforaram a António Jacinto Piteira Fernandes (1-5-1851). 

 

210 Recibo assinado pela Comunidade de Nossa Senhora do Convento do Castelo comprovando que Maria 

Luísa Godinho pagou a quantia de 30 alqueires de trigo relativamente a um foro imposto na sua Herdade de 

Vale Manantio (15-8-1860). 

 



 

 

211 Traslado de uma escritura de rectificação da venda de um foro de 345 litros de trigo e uma galinha, 

imposto na Herdade de Vale Manantio, que Rodrigo Limpo Ravasco de Lacerda vende pela quantia de 

200$000 réis (6-8-1861). 

 

212 Recibo assinado pela Comunidade de Nossa Senhora do Convento do Castelo comprovando que Maria 

Luísa Godinho pagou a quantia de 30 alqueires de trigo relativamente a um foro imposto na sua Herdade de 

Vale Manantio (22-8-1861). 

 

213 Escritura de venda, quitação e obrigação de quatro foros impostos na Herdade de Vale Manantio e 

Roncanito, que Joaquim Manuel de Melo e Mendonça, João Frederico Fragoso Vareira de Barbuda, Joaquim 

Pereira Xavier de Sousa e Vicente Frederico Scarnichia vendem a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia 

total de 1.472$940 réis (5-4-1864). 

 

214 Recibo assinado pela Comunidade de Nossa Senhora do Convento do Castelo comprovando que Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes pagou a quantia de 30 alqueires de trigo relativamente a um foro imposto na sua 

Herdade de Vale Manantio (15-8-1874). 

 

215 Recibos passados por Francisco Matos da Costa comprovando que Joaquim Filipe Piteira Fernandes pagou 

os foros impostos nas Herdade da Defesa do Vale, Manantio e Roncanito (5-9-1879 a 15-8-1913). 

 

216 Escritura de compra, venda, quitação e obrigação de um foro de 391$000 réis imposto na Herdade de Vale 

Manantio que Joaquim José de Sant’ Ana vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 1.564$000 

réis (20-6-1888). 

 

217 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, da transmissão do 

domínio directo de uma parte de um foro anual de 391 mil réis imposto na Herdade de Vale de Manantio (22-

8-1888). 

 

218 Escritura de venda, quitação e obrigação de um foro de 8$000 réis imposto na Herdade de Vale Manantio 

e Roncanito, que Jacinto de Sá Penela vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 160$000 réis 

(18-12-1895). 

 

219 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe de Oliveira Fernandes, da transmissão de um 

quinhão de 8 mil réis de um foro anual imposto na Herdade de Vale de Manantio, da qual é enfiteuta o 

mesmo Joaquim Filipe de Oliveira Fernandes (3-2-1896). 

 

220 Escritura de venda, quitação e obrigação de um foro de 8$000 réis anuais imposto na Herdade de Vale 

Manantio e Roncanito que António Vicente Scarnichia vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia 

de 160 mil réis (16-1-1897). 

 

221 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe de Oliveira Fernandes, da transmissão de um 

quinhão de 8 mil réis de um foro anual imposto na Herdade de Vale de Manantio, da qual é enfiteuta o 

mesmo Joaquim Filipe de Oliveira Fernandes (1-2-1897). 



 

 

 

222 Declaração de Maria de Ascensão Ribeiro de Sousa pela qual declara que vendeu a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes um foro de 1$000 réis imposto na Herdade de Vale Manantio e Roncão pela quantia de 132$000 

réis (19-8-1897); em anexo, encontra-se uma procuração pela qual Joaquim Filipe Piteira Fernandes constitui 

seu bastante procurador José de Sousa Faria e Melo (15-8-1897). 

 

223 Escritura de compra e venda de um foro de 1$200 réis, imposto na Herdade de Vale Manantio, que Maria 

Felicidade Gordilho dos Anjos vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 24$000 réis (18-12-

1897). 

 

224 Escritura de venda, quitação e obrigação de um quinhão de 4$000 réis de um foro de 154$855 réis, 

imposto na Herdade de Vale Manantio que Matilde Eufémia de Barbuda Mendonça d’ Oliveira vende a 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 70 mil réis (21-12-1897). 

 

225 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de uma escritura de 

venda e quitação de um quinhão de 4 mil réis de um foro de 154$855 réis, imposto na Herdade de Vale 

Manantio (26-1-1898). 

 

226 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de um título particular de 

venda e quitação de um quinhão de 4 mil réis de um foro de 154$855 réis, imposto na Herdade de Vale 

Manantio (26-1-1898). 

 

227 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de um título particular da 

transmissão de um quinhão de 1$600 réis de um foro de 154$855, imposto na Herdade de Vale Manantio e 

Roncanito (26-5-1898). 

 

228 Declaração de Cipriano José Mendonça de Oliveira pela qual declara que vendeu a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes um quinhão de 1$740 réis de um foro imposto na Herdade de Vale Manantio e Roncanito pela 

quantia de 34$100 réis (2-3-1899); em anexo, uma declaração de Mariana d’ Oliveira Miranda de Castro 

constituindo seu bastante procurador Cipriano José Mendonça d’ Oliveira (28-11-1898). 

 

229 Escritura de venda e quitação de um quinhão de 4$405 réis de um foro de 154$855 réis imposto na 

Herdade de Vale Manantio e Roncanito, que Eufémia de Barbuda Mendonça d’ Oliveira vende a Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 128$100 réis (1-7-1899). 

 

230 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, da transmissão de um 

quinhão de 6$405 réis de um foro de 154$855, imposto na Herdade de Vale Manantio e Roncanito (21-7-

1899). 

 

231 Carta de arrematação pela qual Joaquim Filipe Piteira Fernandes arrematou, em hasta pública, um foro de 

480 litros de trigo imposto na Herdade de Vale Manantio (10-7-1902). 

 



 

 

232 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, da transmissão de um 

quinhão de 29$15 réis de um foro de 391 mil réis, imposto na Herdade de Vale Manantio (17-8-1902). 

 

233 Escritura de compra e venda de um quinhão de 29$15 réis de um foro de 391$000 réis, imposto na 

Herdade de Vale Manantio e Roncão, que José Ladislau de Barbuda e Costa vende a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes pela quantia de 500 mil réis (30-8-1902). 

 

234 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, da transmissão do 

domínio directo de um foro anual de 30 alqueires de trigo, imposto na Herdade de Vale Manantio (15-9-

1902). 

 

235 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, da Herdade de Vale de 

Manantio e terras anexas (19-7-1933). 

 

236 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes, da Herdade de Vale de 

Manantio e terras anexas (19-7-1933). 

 

237 Escritura de arrendamento da Herdade de Vale Manantio e terra anexas, que Maria Angélica de Sousa 

Fernandes arrenda a José Joaquim Fernandes pelo prazo de 4 anos e renda anual 101.890 kg de trigo (30-9-

1946). 

 

238 Escritura de arrendamento da Herdade do Manantio e de um prédio urbano, que Maria Angélica de Sousa 

Fernandes arrenda à Sociedade Agrícola “Defesa de São Braz”, pelo prazo de 6 anos e renda anual de 280 mil 

escudos (29-12-1959). 

 

Ver também: Doc. 723 (série: Escrituras) – Escritura particular de arrendamento das Herdades de Vale 

Manantio, de Cid Almeida, de D. Margarida, da Vaquinha e do Penedo Furado, que António Miguel de Sousa 

Fernandes, como procurador de Maria Angélica de Sousa Fernandes, arrenda a António Vasquez Garcia pelo 

prazo de 4 anos e renda anual de 145 moio de trigo (2-6-1934); Doc. 678 (subsérie: Registo de partilhas) – 

Registo das propriedades que ficaram pertencendo a Maria Angélica de Sousa Fernandes por falecimento de 

seu pai Joaquim Filipe Piteira Fernandes: Herdade de Vale de Manantio, Roncão do Castelo, Herdade de Cid 

Almeida, Herdade de D. Margarida, Herdade da Vaquinha e Herdade do Penedo Furado (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 23 

Título: Herdade da Brita   

Datas: 1837 – 1965  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 13 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: a posse da Herdade da Brita, situada na freguesia de Viana do Alentejo, remonta a 1837, data em 

que José de Sousa Faria e Melo a arrematou, em hasta pública, pela quantia de 1500 réis. 

 



 

 

239 Carta de arrematação pela qual José de Sousa Faria e Melo arrematou em hasta pública a Herdade da Brita 

pela quantia de 1500 réis (10-6-1837). 

 

240 Auto de posse pelo qual José de Sousa Faria e Melo tomou posse da terça parte da Herdade da Brita (2-7-

1837). 

 

241 Escritura de reconhecimento de novo foreiro de metade da Herdade da Brita, pela qual José de Sousa Faria 

e Sousa pagou a quantia de 450 mil réis ao Conde de Murça como laudémio da libertação de metade da 

propriedade (13-5-1842). 

 

242 Certidão passada pelo Juiz de Direito do Julgado de Viana do Alentejo, a requerimento de Luís de Sousa 

Faria e Melo, certificando que este herdou a Herdade da Brita, foreira ao Conde de Murça em 2,5 moios de 

trigo por ano (17-11-1845). 

 

243 Escritura de reconhecimento de novo foreiro de metade da Herdade da Brita, foreira à Casa de Murça em 

125 alqueires de trigo / ano; pela presente escritura, o Conde de Murça reconhece Luís de Sousa Faria e Melo 

como novo foreiro, na qualidade de herdeiro de seu pai José de Sousa Faria e Melo (22-6-1846). 

 

244 Recibos passados por António Maria José de Melo comprovando que Luís de Sousa Faria e Melo (e 

posteriormente Joaquim Filipe Piteira Fernandes) pagaram a quantia de 120 alqueires de trigo relativamente a 

um foro imposto na Herdade da Brita (20-2-1876 a 9-8-1911). 

 

245 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, do domínio útil da 

Herdade da Brita, situada na freguesia de Viana do Alentejo (13-11-1912). 

 

246 Certidão do registo predial, passado a favor de Mariana das Dores de Melo (Condessa de Murça), da 

transmissão do domínio directo de um foro anual de 120 alqueires de trigo imposto na Herdade da Brita, da 

qual é enfiteuta Joaquim Filipe Piteira Fernandes (5-12-1912). 

 

247 Escritura de compra e venda de um foro imposto na Herdade da Brita que o Conde de Murça vende a 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes (2-1-1913). 

 

248 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, da transmissão do 

domínio directo de um foro anual de 120 alqueires de trigo imposto na Herdade da Brita (10-2-1913). 

 

249 Certidão passada a requerimento de Maria Angélica de Sousa Fernandes, certificando a inscrição a favor 

de Maria José de Sousa Faria e Melo Fernandes e seu marido Joaquim Filipe Piteira Fernandes, da transmissão 

do domínio útil da Herdade da Brita, situada na freguesia de Viana do Alentejo (9-5-1955). 

 

250 Certidão de uma escritura de arrendamento da Herdade da Brita que Maria Angélica de Sousa Fernandes 

arrenda a Carlos de Brito Lança, pelo prazo de 6 anos e renda anual de 50 mil escudos no ano de 1960 (30-5-

1960). 

 



 

 

251 Escritura de arrendamento da Herdade da Brita, pelo prazo de 6 anos, que Maria Angélica de Sousa 

Fernandes arrenda a Cremilde Maria de Oliveira Rosado Fernandes pela renda anual de 50 mil escudos no ano 

de 1965 (24-8-1965). 

 

Ver também: Doc. 727 (série: Escrituras) – Escritura de arrendamento da Herdade da Brita e da Herdade da 

Bichana (anexas), que Maria Angélica de Sousa Fernandes dá de arrendamento a Guilherme Francisco 

Perdigão Reynolds pelo prazo de 4 anos e renda anual de 22 mil escudos (28-6-1944); Doc. 728 (série: 

Escrituras) – Escritura de arrendamento da Herdade da Brita e da Herdade da Bichana, que Maria Angélica de 

Sousa Fernandes arrenda a Guilherme Francisco Perdigão Reynolds pela prazo 4 anos e renda anual de 15 mil 

escudos (15-8-1944). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 24 

Título: Herdade da Cerieira    

Datas: 1838 – 1949  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 8 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série integra todos os documentos relativos à posse da Herdade da Cerieira, situada na 

freguesia de Monte de Trigo (Évora). A primeira referência da propriedade na posse da família Rosado Fernandes 

reporta-se ao ano de 1890, quando Joaquim Filipe Piteira Fernandes compra um foro imposto na Herdade a Alfredo 

Ferreira dos Anjos pela quantia de 1 conto de réis. 

 

252 Escritura de aforamento perpétuo da Herdade da Cerieira, que José Rodrigues das Chagas, na qualidade de 

procurador do Marquês de Castelo Melhor afora a José António Varela pelo foro anual de 72 mil réis no ano 

de 1838 (7-12-1838). 

 

253 Carta cível de arrematação do aforamento da Herdade da Cerieira, propriedade do Marquês de Castelo 

Melhor, que José António Varela aforou pelo foro anual de 72 mil réis (20-10-1840). 

 

254 Auto de vistoria à Herdade da Cerieira feito no ano de 1840 (7-11-1840). 

 

255 Escritura de compra e venda de um foro imposto na Herdade da Cerieira que Alfredo Ferreira dos Anjos 

vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 1 conto de réis (1-3-1890). 

 

256 Conjunto de cartas relacionadas com as extremas da Herdade da Cerieira no ano de 1949. 

 

257 Planta da Herdade da Cerieira (s/d). 

 

258 Conjunto de documentos com notas e depoimentos sobre as extremas da Herdade da Cerieira (s/d). 

 

259 Conjunto de 4 fotografias sobre a Herdade da Cerieira (s/d). 

 



 

 

Ver também: Doc. 726 (série: Escrituras) – Certidão de uma escritura de compra e venda de 5.195 árvores de 

azinho existentes nas Herdades da Peceninha, do Monte da Torre, da Azambuja, da Cerieira, do Monte dos 

Frades e da Amoreira de Cima, que Joaquim Filipe Rosado Fernandes, agindo como procurador de Maria 

Inácia de Sousa Fernandes, vende a Sebastião José do Ó Severo pela quantia de 80 mil escudos (24-2-1939). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 25 

Título: Herdade e Courela dos Manachos    

Datas: 1842 – 1939  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 10 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A primeira referência à courela dos Manachos, situada na freguesia de Santa Maria, em Monsaraz, 

data do ano de 1842, quando Joaquim da Costa Teixeira, lavrador no Xerez de Cima, comprou uma porção de terra 

denominada de Manachos. Mais tarde, em 1868, Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprou, pela quantia de 1 conto 

de réis, a Herdade dos Manachos, ficando, portanto, a propriedade na posse da família. 

 

260 Declaração de Manuel Zacarias Nobre de Gusmão pela qual declara que vendeu a Joaquim da Costa 

Teixeira (lavrador no Xerez de Cima), uma porção de terra denominada Manachos, situada perto de 

Monsaraz, pela quantia de 200 mil réis (26-3-1842). 

 

261 Recibo passado a Joaquim da Costa Teixeira comprovando que este pagou à Administração do Concelho 

de Monsaraz a quantia de 21 mil réis proveniente do imposto de sisa sobre a compra de uma porção de terra 

denominada Manachos (25-3-1846). 

 

262 Traslado de uma escritura de compra, venda e quitação da Herdade dos Manachos, situada na freguesia 

de Santa Maria de Monsaraz, que Estevão Mendes Caeiro vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela 

quantia de 1 conto de réis (16-2-1868); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do registo predial da 

Herdade dos Manachos passada em nome de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (16-3-1882). 

 

263 Recibo assinado pelo pároco João Manuel Queimado comprovando que Joaquim Filipe Piteira Fernandes 

pagou a quantia de 3.600 réis relativamente à compra de um quartel de terra nos Manachos, que adquiriu em 

hasta pública (28-4-1901). 

 

264 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando que este pagou à Repartição de Fazenda 

do distrito de Évora a quantia de 400 réis proveniente do registo e averbamento da Carta de Arrematação (30-

4-1901). 

 

265 Guia de pagamento passada a Joaquim Filipe Piteira Fernandes para este pagar a quantia de 8$400 réis na 

Agência do Banco de Portugal em Évora, proveniente da arrematação, em hasta pública, de um quartel de 

terra situada na Courela dos Manachos (7-5-1901). 

 



 

 

266 Recibo assinado pelo pároco João Manuel Queimado comprovando que Joaquim Filipe Piteira Fernandes 

pagou a quantia de 2.580 réis relativamente à compra de um quartel de terra nos Manachos, que adquiriu em 

hasta pública (27-5-1901). 

 

267 Carta de arrematação pela qual Joaquim Filipe Piteira Fernandes, arrematou em hasta pública, pela 

quantia de 30$100 réis, um quartel de terra de semear encravado na Courela dos Manachos (30-4-1901); em 

anexo, encontra-se a respectiva certidão do registo predial do quartel de terra, passada a favor de Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes (19-11-1901). 

 

268 Certidão passada a requerimento de Augusto Carlos de Oliveira Júnior, na qualidade de encarregado da 

Casa Agrícola Rosado Fernandes, certificando que não recaem quaisquer encargos sobre a Herdade dos 

Manachos (17-8-1939). 

 

269 Certidão passada a requerimento de Augusto Carlos de Oliveira Júnior, na qualidade de encarregado da 

Casa Agrícola Rosado Fernandes, certificando que não recaem quaisquer encargos sobre a Courela dos 

Manachos (17-8-1939). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 26 

Título: Courela à Cova da Mulher    

Datas: 1842 – 1939  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 5 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série integra documentos provenientes da posse da Courela à Cova da Mulher, situada na 

freguesia de Santa Maria, em Monsaraz. Foi também Joaquim Filipe Piteira Fernandes quem a adquiriu no ano de 

1869, quando a comprou a Maria José Fernandes pela quantia de 225 mil réis. 

 

270 Procuração pela qual o Capitão António Maria Fernandes constitui seu bastante procurador Joaquim da 

Costa Teixeira, a quem dá plenos poderes para assinar um escritura de renovação do aforamento da Courela à 

Cova da Mulher, situada na freguesia de Santa Maria da Lagoa, em Monsaraz (20-8-1842). 

 

271 Procuração pela qual Joaquim da Costa Teixeira constitui seu bastante procurador António José Pauzão, a 

quem dá plenos poderes para assinar um escritura de renovação do aforamento da Courela à Cova da Mulher, 

situada na freguesia de Santa Maria da Lagoa, em Monsaraz (29-5-1843). 

 

272 Traslado de uma escritura de compra, venda e quitação da Courela à Cova da Mulher, que Maria José 

Fernandes vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 225 mil réis (27-2-1869); em anexo, 

encontra-se a respectiva certidão do registo predial da Courela à Cova da Mulher passada a favor de Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes (18-2-1882). 

 

273 Declaração de venda assinada por Joaquim Garcia Pinheiro, na qualidade de procurador de António 

Pereira da Nobrega Sousa da Câmara, declarando que vendeu a Joaquim Filipe Piteira Fernandes um foro 



 

 

anual de 15 litros de trigo e uma galinha, imposto na Courela à Cova da Mulher pela quantia de 12 mil réis 

(17-9-1885); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do registo predial do foro passada a favor de 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes (19-9-1885). 

 

274 Certidão passada a requerimento de Augusto Carlos de Oliveira Júnior, na qualidade de encarregado da 

Casa Agrícola Rosado Fernandes, certificando que não recaem quaisquer encargos sobre a Courela da Cova da 

Mulher (17-8-1939). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 27 

Título: Herdade de D. Margarida   

Datas: 1849 – 1914  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 13 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: nesta série aglutinaram-se todos os documentos relacionados com a posse da Herdade de D. 

Margarida, situada na freguesia de São João Batista (Moura). A primeira referência à posse desta herdade data do ano 

de 1849, quando Matilde Mendes a comprou pela quantia de 700 mil réis. 

 

275 Escritura de compra e venda da Herdade de D. Margarida, que António Rodrigues Limpo vende a Matilde 

Mendes pela quantia de 700 mil réis (29-6-1849). 

 

276 Certidão passada pela 6ª Vara da Comarca de Lisboa, certificando a existência de uma escritura de compra 

e venda da Herdade de D. Margarida que António Martins vende a Estêvão Martins pela quantia de 33$600 

réis no dia 22 de Agosto de 1799 (9-12-1878). 

 

277 Escritura de venda, quitação, obrigação e remissão de hipoteca do domínio directo de um foro de 272 

litros de trigo e 204 litros de cevada, imposto na Herdade de D. Margarida, que Francisco Limpo de Lacerda 

Sanches Navarro vende a António Castro Fialho pela quantia de 300 mil réis (15-6-1885). 

 

278 Certidão do registo predial, passado a favor de António Castro Fialho, de uma escritura de venda, quitação 

e remissão de hipoteca do domínio directo de um foro de 272 litros de trigo e de 240 litros de cevada imposto 

na Herdade de D. Margarida (26-6-1885); em anexo, outra certidão, relativa ao registo da garantia hipotecária 

do referido foro (25-6-1885). 

 

279 Conjunto de recibos passados por Emília de Carvalho comprovando que Joaquim Filipe Piteira Fernandes 

pagou a quantia de 60 alqueires de trigo relativamente a um foro anual imposto na Herdade de D. Margarida 

(20-8-1890 a 4-12-1912). 

 

280 Conjunto de recibos passados por António Castro Fialho comprovando que Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes pagou a quantia de 20 alqueires de trigo e 15 de cevada relativamente a um foro anual imposto na 

Herdade de D. Margarida (10-10-1890 a 15-8-1906). 

 



 

 

281 Traslado de uma escritura de troca de propriedades que entre si fazem Manuel Salvador e Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes; o primeiro cede ao segundo a Herdade de D. Margarida, recebendo em troca uma courela 

de terra na Herdade do Rebentão e a quantia de 942$000 réis (24-4-1891). 

 

282 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de um escritura de troca 

de propriedades que entre si fizeram Manuel Salvador e Joaquim Filipe Piteira Fernandes; o primeiro cede ao 

segundo a Herdade de D. Margarida, recebendo em troca uma courela de terra na Herdade do Rebentão e a 

quantia de 942$000 réis (5-7-1892). 

 

283 Traslado de uma escritura de compra e venda do domínio directo de um foro anual de 272 litros de trigo e 

240 de cevada, imposto na Herdade de D. Margarida que António Castro Fialho vende a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes pela quantia de 360 mil réis (4-3-1907). 

 

284 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de uma escritura de 

compra e venda do domínio directo de um foro anual de 272 litros de trigo e 240 de cevada, imposto na 

Herdade de D. Margarida (13-3-1907). 

 

285 Carta cível de arrematação, extraída dos autos cíveis de execução por escritura, de um foro de 60 alqueires 

de trigo imposto na Herdade de D. Margarida, passada a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (17-1-

1914). 

 

286 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, comprovando o cancelamento da 

hipoteca de um foro de 1088 litros de trigo e 272 de cevada imposto na Herdade de D. Margarida (17-1-1914). 

 

287 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, da transmissão do 

domínio directo de 1088 litros de trigo e de 272 de cevada imposto na Herdade de D. Margarida, que Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes arrematou em hasta pública pela quantia de 850 escudos (9-3-1914). 

 

Ver também: Doc. 678 (subsérie: Registo de partilhas) – Registo das propriedades que ficaram pertencendo a 

Maria Angélica de Sousa Fernandes por falecimento de seu pai Joaquim Filipe Piteira Fernandes: Herdade de 

Vale de Manantio e Roncão do Castelo, Herdade de Cid Almeida, Herdade de D. Margarida, Herdade da 

Vaquinha e Herdade do Penedo Furado (s/d); Doc. 723 (série: Escrituras) – Escritura particular de 

arrendamento das Herdades de Vale Manantio, de Cid Almeida, de D. Margarida, da Vaquinha e do Penedo 

Furado, que António Miguel de Sousa Fernandes, como procurador de Maria Angélica de Sousa Fernandes, 

arrenda a António Vasquez Garcia pelo prazo de 4 anos e renda anual de 145 moio de trigo (2-6-1934); Doc. 

730 (série: Escrituras) – Escritura de arrendamento da Herdade Cid Almeida e da Herdade D. Margarida, que 

Maria Angélica de Sousa Fernandes arrenda à Sociedade Agrícola “Defesa de São Braz”, pelo prazo de 6 anos e 

renda anual de 140 mil escudos (29-12-1959). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 28 

Título: Courela do Padrão   



 

 

Datas: 1853  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A courela do Padrão, situada nas extremas da vila de Mourão, foi adquirida pela família Rosado 

em 1853, quando Joaquim Silvestre Rosado a comprou por 96 mil réis. 

 

288 Traslado de uma escritura de compra e venda da Courela do Padrão, situada nas extremas da vila de 

Mourão, que António Agostinho Rojão vende a Joaquim Silvestre Rosado pela quantia de 96 mil réis (2-8-

1853). 

 

289 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma courela de terra, situada ao Padrão, que Joaquim 

Silvestre rosado comprou a Agostinho José Fortes pela quantia de 199$600 réis (10-8-1853). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 29 

Título: Herdade do Penedo Furado   

Datas: 1853 – 1939  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 5 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A Herdade do Penedo Furado, foreira à Santa da Casa da Misericórdia de Monsaraz, estava 

situada na freguesia de Santa Maria, em Monsaraz, e foi adquirida em 1853, quando Luís de Sousa Faria e Melo a 

comprou por 540$860 réis. 

 

290 Escritura particular de compra e venda da Herdade do Penedo Furado, foreira à Santa Casa da Misericórdia 

de Monsaraz em 40 mil réis e 95 litros de azeite, que João António Pires vende a Luís de Sousa Faria e Melo 

pela quantia de 540$860 réis (13-9-1853). 

 

291 Certidão passada a requerimento de João António Pires, certificando a existência de um auto de 

conciliação entre António Maria Fernandes e João António Pires relativamente à terça parte da Herdade do 

Penedo Furado (5-8-1854). 

 

292 Recibo passado por António Maria Fernandes comprovando que recebeu de António João Pires a quantia 

de 76$666 réis pela venda da terça parte da Herdade do Penedo Furado (10-8-1854). 

 

293 Carta régia de remissão de um foro de 40 mil réis e 95 litros de azeite imposto na Herdade do Penedo 

Furado, situado na freguesia de Santa Maria (Monsaraz), que Joaquim Filipe Piteira Fernandes pagava à 

Misericórdia de Monsaraz (12-6-1890); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do registo predial datada 

de 22-10-1890. 

 

294 Certidão passada a requerimento de Augusto Carlos de Oliveira Júnior, na qualidade de encarregado da 

Casa Agrícola Rosado Fernandes, certificando que não recaem quaisquer encargos sobre a Herdade do 

Penedo Furado (17-8-1939). 



 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 30 

Título: Herdade de Cid Almeida   

Datas: 1855 – 1893  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 9 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Situada na freguesia de São João Batista em Moura, a Herdade de Cid Almeida foi aforada a 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes em 1883 pela quantia anual de 365 mil réis. Anos mais tarde, em 1893, Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes compra definitivamente a Herdade pela quantia de 4.380$000 réis. 

 

295 Carta de remissão de um foro de 85$050 réis, imposto na Herdade de Cid Almeida, situada na freguesia de 

São João Batista (Moura), passada a favor de Caetano José dos Santos (6-11-1855). 

 

296 Escritura de venda, quitação e obrigação da sexta parte da Herdade de Cid Almeida, que Francisco Joaquim 

Duarte, Francisco António de Morais e José Carlos da Mata Soares vendem a Caetano José dos Santos pela 

quantia de 800 mil réis (18-9-1881). 

 

297 Certidão do registo predial, passado a favor de Caetano José dos Santos, de um traslado de uma escritura 

de venda, quitação e obrigação da sexta parte da Herdade de Cid Almeida (24-9-1881). 

 

298 Escritura de compra, venda, obrigação e quitação de duas sextas partes da Herdade de Cid Almeida, que 

José Fialho de Carvalho e António Bulhão Caeiro vendem a Caetano José dos Santos pela quantia de 

2.500$000 réis (15-7-1882). 

 

299 Escritura de aforamento perpétuo da Herdade de Cid Almeida, que Caetano José dos Santos afora a 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes pelo foro anual de 365 mil réis (12-1-1883); em anexo, encontra-se uma 

escritura de aditamento, relativamente à escritura celebrada no dia 12 de Janeiro, que, por morte de Caetano 

José dos Santos, certifica os termos acordados na anterior escritura (23-4-1883). 

 

300 Certidão do registo predial provisório, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de um traslado 

de uma escritura de aforamento perpétuo da Herdade de Cid Almeida (17-2-1883). 

 

301 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de um traslado de uma 

escritura de aforamento da Herdade de Cid Almeida (15-5-1883). 

 

302 Escritura de compra, quitação e destrate da Herdade de Cid Almeida, que Vicente Maria Grenhas, Catarina 

Inácia Fialho e Francisco Manuel Gonçalves Rendas vendem a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 

4.380$000 réis (26-4-1893). 

 

303 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de um traslado de uma 

escritura de venda e quitação da transmissão do domínio útil de um foro de 365 mil réis imposto na Herdade 

de Cid Almeida (24-5-1893). 

 



 

 

Ver também: Doc. 678 (subsérie: Registo de partilhas) – Registo das propriedades que ficaram pertencendo a 

Maria Angélica de Sousa Fernandes por falecimento de seu pai Joaquim Filipe Piteira Fernandes: Herdade de 

Vale de Manantio e Roncão do Castelo, Herdade de Cid Almeida, Herdade de D. Margarida, Herdade da 

Vaquinha e Herdade do Penedo Furado (s/d); Doc. 723 (série: Escrituras) – Escritura particular de 

arrendamento das Herdades de Vale Manantio, de Cid Almeida, de D. Margarida, da Vaquinha e do Penedo 

Furado, que António Miguel de Sousa Fernandes, como procurador de Maria Angélica de Sousa Fernandes, 

arrenda a António Vasquez Garcia pelo prazo de 4 anos e renda anual de 145 moio de trigo (2-6-1934); Doc. 

730 (série: Escrituras) – Escritura de arrendamento da Herdade Cid Almeida e da Herdade Dona Margarida, 

que Maria Angélica de Sousa Fernandes arrenda à Sociedade Agrícola “Defesa de São Braz”, pelo prazo de 6 

anos e renda anual de 140 mil escudos (29-12-1959). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 31 

Título: Herdade do Montinho   

Datas: 1855 – 1937  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 6 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é constituída pelos documentos que formam o processo da Herdade do Montinho, 

situada no termo da vila de Monsaraz. A primeira referência a esta propriedade data do ano de 1855, quando Luís de 

Sousa Faria e Melo comprou metade da herdade pela quantia de 8.077$330 réis. 

 

304 Traslado de uma escritura de compra, venda e quitação de metade da Herdade do Montinho, situada em 

Monsaraz, que Joaquim Lopes, Domingos Lopes e Ana Velada vendem a Luís de Sousa Faria e Melo, pela 

quantia de 8.077$330 réis (2-12-1855). 

 

305 Traslado de uma escritura de troca que entre si fazem Maria do Carmo que cede a Luís de Sousa Faria e 

Melo metade da Herdade do Montinho e em troca recebe um olival situado no concelho de Reguengos de 

Monsaraz (2-12-1855). 

 

306 Carta régia de remissão, passada a Joaquim Filipe Piteira Fernandes, do foro de 8 mil réis imposto na 

Herdade do Montinho da Barriga e pago ao suprimido Convento do Paraíso de Évora (26-10-1907). 

 

307 Certidão do registo efectuado a favor de José Duarte Lopes e Maria Joana Lopes da transmissão de um 

bocado de terra, situado a Vale de Górfus, correspondente a uma quarta parte de uma courela, situada no 

Montinho, que adquiriram pela quantia de 820 escudos (10-8-1937). 

 

308 Certidão de uma escritura de compra e venda de um bocado de terra situada a Vale de Górfus, que 

corresponde a uma quarta parte de uma courela sita no Montinho, que José Duarte Lopes vende a Joaquim 

Filipe Rosado Fernandes pela quantia de 1.500 escudos (12-8-1937). 

 



 

 

309 Certidão de registo de uma escritura de compra e venda de um bocado de terra situada a Vale de Górfus, 

que corresponde a uma quarta parte de uma courela situada no Montinho, que Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes compra a José Duarte Lopes pela quantia de 1.500 escudos (30-10-1937). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 32 

Título: Herdade da Peceninha e do Monte da Torre    

Datas: 1856 – 1918  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 15 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Em 1879, a Herdade da Peceninha e a Herdade do Monte da Torre, situadas na freguesia de 

Monte de Trigo, entravam no património imobiliário da família Rosado Fernandes. Com efeito, foi nesta altura que 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprou as duas herdades a Joaquim Filipe Varela de Soure pela quantia de 8 contos 

de reis. 

 

310 Processo relativo à posse e administração da Herdade do Monte da Torre, sendo constituído pelos 

seguintes itens: Auto cível de posse da Herdade do Monte da Torre, situada na freguesia de Monte de Trigo, 

passado a favor de Joaquim José Sousa Ramalho (5-8-1856); Requerimento de Joaquim José Sousa Ramalho 

afirmando que adquiriu o domínio e posse da Herdade do Monte da Torre (5-8-1856); Procuração de Joaquim 

José Sousa Ramalho constituindo seu procurador Joaquim Filipe de Sousa (2-8-1856); Escritura de sub-

rogação, quitação e obrigação pela qual os condes de Redondo cedem o domínio útil e posse da Herdade do 

Monte da Torre a Joaquim José Sousa Ramalho (27-6-1856). 

 

311 Certidão passada a requerimento de Joaquim José Sousa Ramalho certificando o teor dos encargos que 

recaem sobre a Herdade do Monte da Torre (6-11-1856). 

 

312 Requerimento de Joaquim José Sousa Ramalho ao Seminário Arcebispal de Évora requerendo o 

empréstimo de 1 conto de réis, oferecendo como garantia a Herdade do Monte da Torre (6-7-1857). 

 

313 Certidão passada a requerimento de Joaquim José Sousa Ramalho certificando que as suas casas se 

encontram livres de qualquer hipoteca (18-7-1857). 

 

314 Escritura de compra e venda da posse e domínio útil da Herdade da Peceninha, situada na freguesia de São 

Julião de Monte de Trigo, foreira em 56 alqueires de trigo às religiosas do Convento do Salvador de Évora, que 

Joaquim Agostinho Crisóstomo de Carvalho vende a Joaquim Filipe Varela de Soure pela quantia de 2.500$000 

réis (12-2-1869). 

 

315 Escritura de compra e venda da Herdade da Peceninha e da Herdade do Monte da Torre que Joaquim 

Filipe Varela de Soure vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 8 contos de réis (12-10-1879). 

 



 

 

316 Escritura de compra e venda de um quinhão de renda anual de trigo e cevada imposto na Herdade da 

Peceninha que Maria Emília Soure Varela de Carvalho vende a Joaquim Filipe Varela de Soure pela quantia 

416$250 réis (4-5-1881). 

 

317 Carta de arrematação pela qual António de Sousa Faria e Melo arrematou, em hasta pública, pela quantia 

de 435 mil réis, um foro imposto na Herdade da Peceninha, que pertencia ao Mosteiro do Salvador (13-8-

1884). 

 

318 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Varela de Soure, certificando o teor dos encargos que 

recaem sobre a Herdade da Peceninha (23-8-1884). 

 

319 Certidão passada a António de Sousa Faria e Melo comprovando o registo do foro da Herdade da 

Peceninha adquirido em hasta pública pela quantia de 435 mil réis (16-12-1885). 

 

320 Certidão passada a requerimento de Alexandre Lopes Braz, certificando o teor dos ónus que actualmente 

pesam sobre as Herdades da Peceninha e da Herdade do Monte da Torre, situadas na freguesia de São Julião 

de Monte de Trigo (26-7-1889). 

 

321 Certidão do registo predial passada a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando a compra das 

Herdade da Peceninha e da Herdade do Monte da Torre pela quantia de 8 contos de réis (12-11-1889). 

 

322 Traslado de uma escritura de compra e venda de um foro imposto na Herdade da Peceninha que Manuel 

Augusto Ferreira Peres vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 500 mil réis (30-12-1893). 

 

323 Certidão passada a Joaquim Filipe Piteira Fernandes, comprovando a existência de um traslado de 

escritura pública, outorgada a 30 de Dezembro de 1893, através da qual, Joaquim Filipe Piteira Fernandes 

comprou, pela quantia de 500 mil réis, o domínio útil de um foro imposto na Herdade da Peceninha (13-2-

1894). 

 

324 Relação das despesas efectuadas nas reparações da Herdade da Peceninha no ano de 1918 (5-3-1918 a 24-

4-1918). 

 

Ver também: Doc. 726 (série: Escrituras) – Certidão de uma escritura de compra e venda de 5.195 árvores de 

azinho existentes nas Herdades da Peceninha, do Monte da Torre, da Azambuja, da Cerieira, do Monte dos 

Frades e da Amoreira de Cima, que Joaquim Filipe Rosado Fernandes, agindo como procurador de Maria 

Inácia de Sousa Fernandes, vende a Sebastião José do Ó Severo pela quantia de 80 mil escudos (24-2-1939); 

Doc. 762 (série: Escrituras antenupciais) – Certidão passada a Manuel Augusto Ferreira Peres certificando a 

apresentação de uma escritura de contrato dotal outorgada aos 23-10-1888, na qual se mostra o contrato de 

casamento entre Manuel Augusto Ferreira Peres e Inês de Sousa Faria e Melo e do qual se dotam com os 

seguintes termos: 1- domínio directo de um foro de 25 mil réis imposto numas casas na Praça do Giraldo; 2 – 

o foro de 1087 litros de trigo, 362 litros de cevada e 5 galinhas, imposto na Herdade de Buncapéde; 3 – o foro 

de 825 litros de trigo imposto na Herdade da Peceninha (23-10-1888). 



 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 33 

Título: Herdade de Fornilhos e dos Garrochais    

Datas: 1862 – 1936  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 6 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é constituída pelos documentos que formam o processo da Herdade de Fornilhos e dos 

Garrochais, situadas na freguesia de São Braz da Granja e na freguesia da Amareleja respectivamente. As duas 

propriedades são adquiridas pela família em 1895, quando António Miguel de Sousa Fernandes, na qualidade de 

procurador de Maria das Dores de Vasconcelos Rosado, compra seis courelas em Fornilhos e 2 eitos nos Garrochais 

pela quantia de 21 contos de réis. 

 

325 Escritura de sub-rogação que entre si fazem Constança Vitória de Melo e Castro Vasconcelos Gusmão e 

seu marido José Joaquim de Vasconcelos Gusmão de um vínculo instituído pelo 4º Conde das Galveias em 

1752, e do qual faz parte a Herdade da Torre de Pero Palha, na freguesia de São João Batista; pela presente 

escritura, Constança Vitória de Melo e Castro Vasconcelos Gusmão, na impossibilidade de administrar a 

propriedade, sub-roga a Herdade por seis courelas de terra situadas nos campos da Amarela, em Fornilhos, 

pertencentes a António Casqueiro Fialho (16-3-1862). 

 

326 Traslado de uma escritura de venda, quitação e obrigação dos dois eitos na Herdade de Garrochais, 

denominados de Torrinha e Braz Lopes, situados na freguesia da Amareleja, que João Maria Fialho Gomes 

vende a José Joaquim de Vasconcelos Gusmão pela quantia de 1 conto de réis (5-3-1879). 

 

327 Escritura de compra e venda de 6 courelas de terra, situadas nos Campos da Amarela, designados de 

Courelas de Fornilhos, situadas na freguesia de São Braz da Granja, e de 2 eitos de terra situados na Herdade 

de Garrochais, denominados de Torrinha e Braz Lopes, que José Joaquim de Vasconcelos Gusmão, na 

qualidade de procurador de sua mulher Constância Vitória de Melo e Castro de Vasconcelos Gusmão, vende a 

António Miguel de Sousa Fernandes, na qualidade de procurador de Maria das Dores de Vasconcelos Rosado, 

pela quantia de 21 de contos de réis (6-6-1895). 

 

328 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria das Dores de Vasconcelos Rosado, de um traslado de 

uma escritura de compra, venda e quitação de 6 courelas nos campos da Amarela, em Fornilhos, e 2 eitos nos 

Garrochais, denominados de Torrinha e Braz Lopes, que José Joaquim de Vasconcelos lhe vendeu pela quantia 

de 21 contos de réis (19-7-1895). 

 

329 Traslado de uma escritura de remissão de um foro de 220 escudos anuais, imposto nos 2º e 3º eitos de 

Garrochais, denominados de Torrinha e Braz Lopes, que a Câmara Municipal de Moura vende a António 

Miguel de Sousa Fernandes pela quantia de 4.400$00 escudos (30-5-1919); em anexo, encontra-se a 

respectiva certidão do registo predial do foro, passado a favor de António Miguel de Sousa Fernandes (12-6-

1919). 

 



 

 

330 Contas das despesas efectuadas com materiais e pessoal assalariado nas obras realizadas na Herdades de 

Fornilhos (7-9-1935 a 23-4-1936). 

 

Ver também: Doc. 891 (série: Documentos de quitação de empréstimos) – Escritura de quitação da quantia 

de 24.965$500 réis que o Banco Eborense tinha emprestado a José Joaquim de Vasconcelos Gusmão em duas 

escrituras: a primeira, lavrada a 28 de Maio de 1880, pela qual o Banco abriu uma conta corrente até à 

quantia de 14.500$000 réis; a segunda, lavrada a 21 de Julho de 1894, pela qual o Banco Eborense abriu outra 

conta corrente até à quantia de 10.500$000 réis, com hipoteca de seis courelas no sítio da Amarela e uma 

courela nos Garrochais, denominadas de Torrinha e Brás Lopes (7-6-1895). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 34 

Título: Herdade da Almocreva    

Datas: 1863 – 1893  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 6 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é constituída pelos documentos do processo da Herdade da Almocreva, situada na 

freguesia de São Tiago Maior em Beja. A primeira referência que se encontrou data de 1863, quando Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes paga um foro imposto na dita herdade. Apesar de não pertencer ao património da Família, a 

Herdade da Almocreva foi, ao longo dos anos, aforada a membros da família Rosado Fernandes. 

 

331 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 540 alqueires de trigo 

relativamente a um foro imposto na Herdade da Almocreva de Cima (31-8-1863). 

 

332 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 75 alqueires de trigo e 

10 de cevada relativamente a um foro imposto na Herdade da Almocreva de Baixo (31-8-1863). 

 

333 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 80 alqueires de trigo e 

10 de cevada relativamente a um foro imposto na Herdade da Almocreva de Baixo (15-8-1868). 

 

334 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 80 alqueires de trigo e 

10 de cevada relativamente a um foro imposto na Herdade da Almocreva (30-8-1869). 

 

335 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 80 alqueires de trigo e 

10 de cevada relativamente a um foro imposto na Herdade da Almocreva de Baixo (25-8-1874). 

 

336 Traslado de uma escritura de aforamento perpétuo de sete porções de terreno baldio, contíguo à Herdade 

da Almocreva de Cima, na freguesia de São Tiago Maior (Beja), que Mariano José afora a José Domingues 

Fernandes e Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes pelo foro anual de 4 alqueires de trigo (19-3-1893). 

 

Ver também: Doc. 669 (subsérie: Escrituras de partilhas) – Escritura de partilhas da Herdade da Faleira e 

Faleirinha, da Herdade da Almocreva e de um foro de 1500 réis imposto na Cerca dos Estudos entre José 



 

 

Domingues Fernandes e Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes (7-3-1908); Doc. 710 (série: Escrituras) – 

Escritura de arrendamento da metade indivisa das Herdades da Almocreva de Baixo, da Almocreva de Cima e 

do prédio urbano situado na Rua da Palma, que Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes arrenda ao seu irmão 

José Domingues Fernandes pelo prazo de 5 anos e renda anual de 650 mil réis pelas propriedades rústicas e 

40 mil réis pela propriedade urbana (8-9-1901); Doc. 711 (série: Escrituras) – Título de arrendamento 

assinado por Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes onde afirma ter arrendado ao seu irmão José Domingues 

Fernandes as propriedades da Herdades da Almocreva de Baixo, da Almocreva de Cima e do prédio urbano 

situado na Rua da Palma, tudo pelo prazo de 3 anos e renda anual de 650 mil réis pelas propriedades rústicas 

e 40 mil réis pela propriedade urbana (29-1-1907); Doc. 780 (subsérie: Recibos de pagamentos) – Recibo 

assinado por Henrique José Pires comprovando que João Rodrigues Nobre pagou a quantia de 49$400 réis 

relativamente aos foros impostos na Herdade da Almocreva e do Carrascalinho (3-10-1851). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 35 

Título: Herdade da Pata e Herdade dos Canhonitos    

Datas: 1863 – 1917  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 10 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série engloba os documentos do processo da Herdade da Pata e da Herdade dos Canhonitos, 

ambas situadas na freguesia da Póvoa. Foi Joaquim Filipe Piteira Fernandes quem comprou estas duas propriedades 

pela quantia de 7.500$000 réis. 

 

337 Traslado de uma escritura de venda de uma courela – grande – de terra com montado e pastagem, situada 

na freguesia da Estrela, foreira às religiosas do Castelo em 25 alqueires de trigo (340 litros), que António 

Fialho Coelho vende a Maria José Tovas Segurado pela quantia de 1 conto de réis (16-11-1863). 

 

338 Traslado de uma escritura de venda da Herdade dos Canhonitos, situada na freguesia da Póvoa, que Maria 

do Carmo Pinheiro Calada vende a Eduardo Augusto Segurado pela quantia de 1.500$000 réis (1-10-1866). 

 

339 Traslado de uma escritura de venda, quitação e obrigação de um ferragial junto à Herdade da Pata, que 

Manuel Piza vende a Eduardo Augusto Segurado pela quantia de 100 mil réis (13-2-1869). 

 

340 Traslado de uma escritura de arrendamento das Herdades da Defesa da Pata e Canhonitos, que Eduardo 

Augusto Segurado e sua mulher Maria da Glória Fragoso Segurado arrendam a Casimiro Eduardo de Abreu 

pelo período de 9 anos e renda anual de 850 mil réis (1-5-1877). 

 

341 Traslado de uma escritura de venda de quatro ferragiais e duas moradas de casas na Aldeia da Estrela, que 

Joaquim Godinho vende a Eduardo Augusto Segurado pela quantia de 144 mil réis (25-8-1878). 

 

342 Certidão passada a requerimento de Eduardo Augusto Segurado certificando o teor da hipoteca que se 

encontra em vigor sobre a Herdade da Pata (13-9-1879). 

 



 

 

343 Escritura de venda, quitação e obrigação pela qual Eduardo Augusto Segurado vende a Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes as seguinte propriedades: Herdade da Pata, ferragial do Alto das Carazonas, ferragial da 

Estrela, ferragial da Cova e Herdade da Canhonita, tudo pelo preço de 7 contos e 500 mil réis (19-9-1879). 

 

344 Escritura de compra e venda de uma courela de terra de semear e montado de azinho, no sitio do Alto das 

Carazonas, também conhecida de Courela de Manuel Luís, situada na freguesia da Estrela, encravada na 

Herdade da Pata, que o Visconde de Altas Moras vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 200 

mil reis (12-11-1887); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do registo predial da escritura passada a 

favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (27-4-1888). 

 

345 Carta régia de remissão e consolidação de domínio, pela qual Joaquim Filipe Piteira Fernandes fica isento 

do pagamento de um foro anual de 340 litros de trigo ao convento da Assunção do Castelo de Moura, 

imposto numa courela de terra denominada Monte Grande, junto à Herdade da Pata (10-7-1902); em anexo, 

encontra-se a certidão do registo predial feita a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes da transmissão 

directa do foro anual de 340 litros de trigo na courela do Monte da Grande (15-9-1902). 

 

346 Carta de arrematação pela qual Joaquim Filipe Piteira Fernandes arrematou em hasta pública, pela quantia 

de 13 escudos e 86 cêntimos, um foro que pertencia à Misericórdia de Moura, situado na Sesmaria de João 

Vicente, na freguesia da Estrela, nascente com a Herdade da Pata (1-3-1917). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 36 

Título: Casas da Rua do Castelo    

Datas: 1866 – 1882  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série refere-se ao processo de aquisição de uma morada de casas situada na Rua do Castelo, 

em Reguengos de Monsaraz. Num primeiro momento, em 1866, Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprou uma 

morada de casas na Rua do Castelo pela quantia de 300 mil réis; num segundo momento, Luís de Sousa Faria e Melo 

adquire, em 1876, uma morada de casas situadas na Rua do Castelo pela quantia de 100 mil réis. 

 

347 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma morada de casas e quintal, situada na Rua do 

Castelo, em Reguengos de Monsaraz, que Miguel Caeiro Rosado vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela 

quantia de 300 mil réis (5-1-1866); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do registo predial da morada 

de casas passada a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (23-3-1882). 

 

348 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma morada de casas situadas na Rua do Castelo em 

Reguengos, que Isabel Morais vende a Luís de Sousa Faria e Melo pela quantia de 100 mil réis (8-8-1876); em 

anexo, encontra-se um título de remissão de um foro de 150 réis, imposto numa morada de casas situadas na 

Rua do Castelo em Reguengos, que Isabel de Morais pagou à Casa de Bragança pela quantia de 5.500 réis (6-8-

1876). 

 



 

 

349 Título de remissão de um foro de 150 réis imposto numa morada de casas situadas na Rua do Castelo, em 

Reguengos de Monsaraz, pelo qual Isabel Morais pagou a quantia de 5$500 réis à Casa de Bragança (6-8-

1876). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 37 

Título: Herdade da Pereira    

Datas: 1867 – 1877  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série integra todos os documentos relativos ao processo da Herdade da Pereira, situada na 

freguesia de São Manços, adquirida por José Joaquim Fernandes. 

 

350 Auto de posse da Herdade da Pereira, situada na freguesia de São Manços, pela qual José Joaquim 

Fernandes toma posse da herdade que comprou à Santa Casa da Misericórdia de Évora no dia 28 de Agosto 

de 1867 perante o tribunal do Tesouro Público (4-10-1867). 

 

351 Carta régia de venda, confirmando que José Joaquim Fernandes arrematou em hasta pública, pela quantia 

de 1 conto e 700 mil réis, a Herdade da Pereira, que pertencia à Santa Casa da Misericórdia de Évora (28-8-

1877). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 38 

Título: Herdade da Azambuja    

Datas: 1867 – 1868  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A Herdade da Azambuja, situada na freguesia de Monte de Trigo, foi adquirida pela família 

Fernandes no ano de 1867, quando José Joaquim Fernandes comprou, pela quantia de 5.703$000 réis uma 

propriedade que pertencia à Casa Pia de Évora. Os 3 documentos que constituem esta série apenas se reportam aos 

anos de 1867 e 1868, desconhecendo, a partir desse momento, a evolução da herdade na posse da família. 

 

352 Carta régia passada a José Joaquim Fernandes, comprovando que este comprou no dia 14 de Novembro 

de 1867, uma propriedade pertencente à Casa Pia de Évora, denominada Herdade da Azambuja, situada na 

freguesia de Monte Trigo, pela quantia de 5.703$000 réis (26-11-1867). 

 

353 Procuração pela qual José Joaquim Fernandes constitui seu bastante procurador o seu irmão Francisco 

Piteira Fernandes, a quem outorga poderes necessários para tomar posse da Herdade da Azambuja, situada 

na freguesia de Monte Trigo, no concelho de Portel (18-2-1868). 

 

354 Auto de posse da Herdade da Azambuja, que José Joaquim Fernandes arrematou, em hasta pública, pela 

quantia de 5.703$000 réis, no dia 14 de Novembro de 1867 (21-6-1868). 



 

 

 

Ver também: Doc. 726 (série: Escrituras) – Certidão de uma escritura de compra e venda de 5.195 árvores de 

azinho existentes nas Herdades da Peceninha, do Monte da Torre, da Azambuja, da Cerieira, do Monte dos 

Frades e da Amoreira de Cima, que Joaquim Filipe Rosado Fernandes, agindo como procurador de Maria 

Inácia de Sousa Fernandes, vende a Sebastião José do Ó Severo pela quantia de 80 mil escudos (24-2-1939). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 39 

Título: Herdade da Parreira    

Datas: 1867 – 1893  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 7 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série integra todos os documentos relativos ao processo da Herdade da Parreira, situada na 

freguesia de São Manços. A primeira referência com que nos deparamos diz respeito a uma escritura de um quinhão, 

que José Joaquim Fernandes comprou pela quantia de 300 mil réis no ano de 1867. 

 

355 Escritura de compra e venda de um quinhão imposto na Herdade da Parreira que António Pereira da 

Nóbrega Sousa da Câmara vende a José Joaquim Fernandes pela quantia de 300 mil réis (17-12-1867). 

 

356 Recibo passado pela Condessa de Algés comprovando que Bernardo José da Vinha pagou a quantia de 45 

alqueires de trigo relativamente a um foro imposto na Herdade da Parreira (16-8-1868). 

 

357 Carta régia de arrematação de um quinhão de trigo e cevada imposto na Herdade da Parreira que Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes arrematou em hasta pública pela quantia de 85 mil réis (9-6-1876); em anexo, uma 

certidão passada a requerimento de José Maria Ramalho Dinis Perdigão, na qualidade de procurador de 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes, certificando a compra em hasta pública de um quinhão de trigo e cevada 

imposto na Herdade da Parreira (18-7-1876). 

 

358 Traslado de uma escritura de venda de um foro de 22,5 alqueires de trigo e 15 de cevada, imposto na 

Herdade da Parreira, que o visconde de Algés e António José de Sousa Azevedo vendem a Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes pelo preço de 300 mil réis (22-11-1877). 

 

359 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Piteira Fernandes certificando que este comprou ao 

visconde de Algés e a António José de Sousa Azevedo um foro de 22,5 alqueires de trigo e 15 de cevada 

imposto na Herdade da Parreira (12-3-1878). 

 

360 Carta régia de venda confirmando que Joaquim Filipe Piteira Fernandes arrematou em hasta pública, pela 

quantia de 228 mil réis, um quinhão de trigo e cevada imposto na Herdade da Parreira, que pertencia ao 

Convento de Nossa Senhora do Paraíso de Évora (21-4-1879); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do 

registo da carta régia datada de 3-11-1881. 

 



 

 

361 Escritura particular de arrendamento da Herdade da Parreira, na freguesia de São Manços, que Maria Júlia 

d’ Oliveira Fernandes arrenda a Luís Manuel Correia pelo prazo de 4 anos e renda anual de 250 mil réis no ano 

de 1893 (15-8-1893). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 40 

Título: Herdade da Quinta do Leilão ou Ribeira     

Datas: 1868 – 1952  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 33 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A primeira referência à Quinta do Leilão, como propriedade da família Rosado Fernandes, data de 

1938, quando Rosalina Rosa Mendes Guerreiro afirma ter recebido de Joaquim Filipe Rosado Fernandes a quantia de 

30 mil escudos, como sinal da venda a Raul Miguel d’ Oliveira Rosado Fernandes, da Quinta do Leilão. 

 

362 Carta de sentença cível de arrematação passada a favor do arrematante Pedro José de Sousa Rosa, a fim 

de tomar posse da Herdade do Leilão, no sítio da Ribeira, na aldeia de Paio Pires (30-3-1868). 

 

363 Certidão passada a requerimento de Pedro José de Sousa Rosa, certificando a redução em 3/4 de um foro 

de 12 mil réis imposto na Quinta do Leilão (8-1-1869). 

 

364 Certidão passada a requerimento de Eduardo Carneiro de Andrade, certificando os registos que se 

encontram em vigor sobre a Quinta do Leilão, propriedade de Pedro José de Sousa Rosa (8-11-1879). 

 

365 Escritura de venda, quitação do preço, pagamento de dívida e distrate de hipoteca, da Herdade do Leilão 

que Pedro José de Sousa Reis vende, pelo preço de 800 mil réis, a Eduardo Carneiro de Andrade, colocando, 

em seguida, termo à dívida de 800 mil réis que tinha com José Maria da Silva Rosa (11-11-1879). 

 

366 Sentença cível de carta de arrematação passada pelo juízo de Direito da Comarca de Almada a favor de 

Eduardo Carneiro de Andrade; extraída dos autos cíveis de execução hipotecária que Paulo da Silva Vitorino 

moveu contra Francisco Dias Trindade, na qualidade de dono da propriedade pertencente à falecida 

Bernardina Augusta Esteves; esta encontrava-se devedora em 6 contos de réis, com juro a 8%, em relação a 

Paulo da Silva Vitorino, estando obrigada ao pagamento da dívida no prazo de um ano; Francisco Dias 

Trindade, possuidor da Quinta da Ribeira, hipotecada pela dívida, e na impossibilidade de pagar, colocou a 

herdade em hasta pública, sendo arrematada por Eduardo Carneiro de Andrade (27-4-1882). 

 

367 Certidão passada a requerimento de João Lobo de Ávila, certificando o teor do testamento de Eduardo 

Carneiro de Andrade (6-12-1884); em anexo, encontra-se o respectivo auto de aprovação do testamento (13-

2-1882). 

 

368 Certidão passada a requerimento de João Veríssimo Mendes Guerreiro certificando o teor da liquidação 

sobre o rendimento da herança que recebeu em testamento por óbito de Eduardo Carneiro de Andrade (10-4-

1885). 



 

 

 

369 Escritura de compra e venda de uma vinha, situada no sítio do Leilão, que António Pires vende a João 

Veríssimo Mendes Guerreiro de Castanheirinho pela quantia de 120 mil réis (19-10-1892). 

 

370 Escritura de compra, venda e quitação da Herdade da Ribeira (ou Leilão), situada na aldeia de Paio Pires, 

que Margarida Rita de Almeida vende a João Veríssimo Mendes Guerreiro de Castanheirinho pela quantia de 

120 mil réis (6-12-1905). 

 

371 Certidão comprovando a existência de uma escritura de compra e venda da propriedade situada na Ribeira 

ou Leilão – Quinta do Leilão – que José Antunes vendeu a José Maria Mendes Teixeira pela quantia de 120 mil 

réis (10-2-1913). 

 

372 Certidão passada pela vara cível do Comarca de Lisboa, certificando que existem, no cartório, uns autos do 

inventário orfanológico que se procedeu por óbito de José Maria Mendes Guerreiro, do qual faz parte a 

Quinta do Leilão, situada no sítio da Ribeira, em Paio Pires (2-7-1932). 

 

373 Certidão passada a requerimento de Domingos Pinto Coelho, certificando o teor dos registos e dos 

averbamentos em vigor relativos à Quinta do Leilão (22-2-1938). 

 

374 Certidão passada a requerimento de Américo Frederico Quadras Seixas, certificando o artigo em que está 

inscrita a Quinta do Leilão, propriedade de José Maria Mendes Guerreiro (22-2-1938). 

 

375 Recibo assinado por Rosalina Rosa Mendes Guerreiro afirmando ter recebido de Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes a quantia de 30 mil escudos, como sinal da venda a Raul Miguel d’ Oliveira Rosado Fernandes, da 

Quinta do Leilão, no sítio da Ribeira (23-2-1938). 

 

376 Certidão passada a requerimento de Domingos Pinto Coelho certificando o teor dos registos e dos 

averbamentos em vigor num prédio rústico situado no sítio da Ribeira – Quinta do Leilão – na aldeia de Paio 

Pires (26-2-1938). 

 

377 Certidão passada a requerimento de Domingos Pinto Coelho, certificando o teor dos registos e dos 

averbamentos em vigor de um prédio rústico situado no sítio da Ribeira – Quinta do Leilão – na aldeia de Paio 

Pires (27-2-1938). 

 

378 Traslado de uma escritura de compra e venda da Quinta do Leilão, que Rosalina Rosa Mendes Guerreiro 

vende a Raul Miguel de Oliveira Rosado Fernandes pela quantia de 200.500$00 escudos (2-3-1938). 

 

379 Requerimento de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, dirigido ao Conservador do Registo Predial do Seixal, 

requerendo a inscrição da Quinta do Leilão no Registo Predial (3-3-1938). 

 

380 Licença de obras passada pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações a Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes, autorizando a realização de obras na Quinta do Leilão (16-9-1939). 

 



 

 

381 Certidão passada a requerimento de José Coutinho Garcez, certificando o teor da liquidação do imposto 

sucessório por óbito de José Maria Mendes Guerreiro (14-8-1940). 

 

382 Certidão passada pela 1ª Secção da 1ª Vara Judicial da Comarca de Lisboa, certificando que existe no 

cartório uns autos do inventário orfanológico que se procedeu por óbito de José Maria Mendes Guerreiro (2-

11-1940). 

 

383 Certidão passada pelo Registo Predial do Seixal, certificando a existência de uma inscrição, a favor de 

Maria de Lourdes Coutinho Ferreira, de uma terça parte indivisa da Quinta do Leilão (2-11-1940). 

 

384 Escritura de compra e venda da terça parte indivisa da Quinta do Leilão que Maria de Lourdes Coutinho 

Ferreira vende a Raul Miguel d’ Oliveira Rosado Fernandes pela quantia de 2.500 escudos (7-11-1940). 

 

385 Certidão passada pelo Registo Predial do Seixal, certificando a existência de uma inscrição, a favor de Raul 

Miguel d’ Oliveira Rosado Fernandes, de uma terça parte indivisa da Quinta do Leilão (14-11-1940). 

 

386 Licença de obras passada pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações a Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes autorizando a realização de obras na Quinta do Leilão (23-11-1940). 

 

387 Autorização passada pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações a Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes para se proceder a obras na Quinta do Leilão (27-11-1940). 

 

388 Declarações relativas a vários assuntos da gestão diária da Quinta do Leilão nas quais intervinham Joaquim 

Filipe Rosado Fernandes no ano de 1940. 

 

389 Registo de uma ordem de serviço de Joaquim Filipe Rosado Fernandes para o carreiro da Quinta do Leilão 

(5-1-1946). 

 

390 Registo de uma ordem de serviço de Joaquim Filipe Rosado Fernandes para um empregado da Quinta do 

Leilão (21-1-1946). 

 

391 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, certificando qual o extracto e os 

registos inscritos na Quinta do Leilão no ano de 1952 (10-11-1952). 

 

392 Apontamentos para a escritura de compra e venda da Quinta do Leilão, sendo vendedora Rosalina Rosa 

Mendes Guerreiro e Ana Conceição Mendes Guerreiro e comprador Raul Miguel d’ Oliveira Rosado Fernandes 

(s/d). 

 

393 Caderneta predial da Quinta do Leilão (s/d). 

 

394 Notas dos pagamentos da sisa dos prédios que se vão comprar; faz referência à compra da Quinta do 

Leilão (s/d). 

 



 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 41 

Título: Herdade de Reguengos     

Datas: 1871 – 1872  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A Herdade de Reguengos constitui mais um exemplo do património rústico da família Rosado 

Fernandes. Luís de Sousa Faria e Melo e Joaquim Filipe Piteira Fernandes adquiriram, durante os anos de 1871 e 1872, 

porções de terra ou courelas na Herdade de Reguengos, quer por compra directa quer por troca. 

 

395 Traslado de uma escritura de compra e venda de um quarto de arado de terra na Herdade de Reguengos 

que Estêvão Fialho Lopes vende a Luís de Sousa Faria e Melo pela quantia de 300 mil réis (13-2-1871). 

 

396 Traslado de um escritura de troca que entre si fazem Luís de Sousa Faria e Melo e António Lopes 

Serralheiro. O primeiro cede todas as courelas que formam o seu quarto de terra de arado na Herdade de 

Reguengos, recebendo em troca seis courelas de terra de quarto de arado na mesma Herdade de Reguengos 

(24-2-1871). 

 

397 Traslado de um escritura de venda e compra de uma porção de terreno, situado na Herdade de 

Reguengos, que Domingos Rosado Piteira Gião vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 100 

mil réis (7-10-1872). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 42 

Título: Casa da Rua da Palma     

Datas: 1872 – 1944  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 13 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Para além do vasto património rústico, a família detinha igualmente um longo património 

imobiliário, como é exemplo a Casa da Rua da Palma, situada na freguesia de São Tiago em Beja. A primeira referência 

deste prédio urbano na posse da família data do ano de 1898, quando uma certidão atesta a posse de uma morada de 

casas que José Joaquim Fernandes e Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes compraram. 

 

398 Declaração de José Maria de Lima de Marcos e de Mariana Carolina Sardinha, declarando que possuem 

uma morada de casas, situada na Rua da Palma, onerada com um foro anual de 6$100 réis à Misericórdia de 

Beja (22-9-1872). 

 

399 Escritura de compra e venda de dois prédios urbanos, situados na Rua da Palma n.º 10, na freguesia de São 

Tiago (Beja), que José Guerreiro vende a Caetano José da Fonseca pela quantia de 300 mil réis (6-11-1885). 

 

400 Traslado de uma escritura de venda de um prédio urbano, situado na Rua da Palma n.º 10, que Caetano 

José da Fonseca vende a Lourenço José de Góis pela quantia de 240 mil réis (24-5-1890). 



 

 

 

401 Certidão do registo predial, passado a favor de José Joaquim Fernandes e de Miguel Eduardo de Oliveira 

Fernandes, de três escrituras de compra e venda de uma morada de casas situadas na Rua de Palma (16-2-

1898). 

 

402 Traslado de uma escritura de compra e remissão de um foro de 1$50 escudos, imposto num quintal 

situado na Rua da Palma, que a Câmara Municipal de Beja vende a Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, na 

qualidade de procurador do menor José Joaquim Fernandes, pela quantia de 33 escudos (5-3-1921). 

 

403 Certidão passada pelo 2º Ofício do Juízo de Direito da Comarca de Beja, certificando o direito que Miguel 

Eduardo de Oliveira Fernandes detinha sobre a totalidade do prédio urbano situado na Rua da Palma, n.º 10 

(28-4-1921). 

 

404 Certidão de uma escritura de compra e venda de um prédio urbano situado na Rua da Palma n.º 9, que 

Eduardo Francisco Mata vende a Maria Angélica de Sousa Fernandes pela quantia de 9 mil escudos (9-11-

1943). 

 

405 Escritura de compra e venda de um prédio urbano, situado na Rua da Palma n.º 6, que José Cândido 

Domingues vende a Maria Angélica de Sousa Fernandes pela quantia de 5 mil escudos (4-11-1944). 

 

406 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes, da transmissão de um 

prédio urbano situado na Rua da Palma (14-11-1944). 

 

407 Certidão do registo predial, passado a favor de Eduardo Francisco Mata e de João Francisco Mata, da 

transmissão de um prédio urbano situado na Rua da Palma (14-11-1944). 

 

408 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria Teresa Jesus Mata, da transmissão de um prédio 

urbano situado na Rua da Palma (14-11-1944). 

 

409 Certidão do registo predial, passado a favor de Francisco António Mata Mulheres, da transmissão do 

domínio directo de um foro anual de 6$10 escudos imposto num prédio urbano situado na Rua da Palma (14-

11-1944). 

 

410 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Ferreira, Firmino Ferreira Pinto Vieira, Maria 

Coelho Vieira, Custódia Coelho Vieira, António Ferreira Pinto Vieira, Manuel Ferreira Pinto Vieira, Jerónimo 

Ferreira Pinto Vieira, Rita Machado, Blandina Machado e Eva Machado, da transmissão de um foro anual de 

6$10 escudos imposto num prédio urbano situado na Rua da Palma (14-11-1944). 

 

Ver também: Doc. 710 (série: Escrituras) – Escritura de arrendamento da metade indivisa das Herdades da 

Almocreva de Baixo, da Almocreva de Cima e do prédio urbano situado na Rua da Palma, que Miguel Eduardo 

de Oliveira Fernandes arrenda ao seu irmão José Domingues Fernandes pelo prazo de 5 anos e renda anual de 

650 mil réis pelas propriedades rústicas e 40 mil réis pela propriedade urbana (8-9-1901); Doc. 711 (série: 

Escrituras) – Título de arrendamento assinado por Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes onde afirma ter 



 

 

arrendado ao seu irmão José Domingues Fernandes as propriedades da Herdades da Almocreva de Baixo, da 

Almocreva de Cima e do prédio urbano situado na Rua da Palma, tudo pelo prazo de 3 anos e renda anual de 

650 mil réis pelas propriedades rústicas e 40 mil réis pela propriedade urbana (29-1-1907). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 43 

Título: Herdade do Outeiro     

Datas: 1877 – 1931  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A Herdade do Outeiro, situada na freguesia do Pigeiro, em Évora, foi arrendada à família no ano 

de 1877, quando Domingos Piteira Fernandes a arrendou a Pedro Caetano de Sousa, pela renda anual de 450 mil reis. 

 

411 Traslado de uma escritura de prorrogação do arrendamento da Herdade do Outeiro, situada na freguesia 

do Pigeiro, Évora, que Pedro Caetano de Sousa arrenda a Domingos Piteira Fernandes, sendo seu fiador e 

principal pagador José Joaquim Fernandes (3-4-1877). 

 

412 Conjunto de recibos assinados por Pedro Caetano de Sousa comprovando que Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes pagou a quantia de 450 mil réis relativamente à renda da Herdade do Outeiro (11-8-1887 a 4-8-

1893). 

 

413 Recibos assinados por José Maria da Costa comprovando que recebeu de Joaquim Filipe Piteira Fernandes 

e, posteriormente, de António Miguel de Sousa Fernandes a renda da Herdade do Outeiro, situada na 

freguesia de São Vicente do Pigeiro, concelho de Évora (7-8-1894 a 5-10-1931). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 44 

Título: Herdade de D. Amada e Herdade dos Espinhais     

Datas: 1879 – 1939  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 6 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série integra o processo da Herdade de D. Amada, situada na freguesia de Santa Maria em 

Monsaraz e o processo da Herdade dos Espinhais na freguesia de São Pedro do Corval. A opção por juntá-las está, uma 

vez mais, relacionada com o aparecimento de um documento onde estas duas propriedades se encontram juntas. 

Ambas estiveram na posse da família, quer directa quer indirectamente. 

 

414 Certidão do registo predial, passado a favor do Conde das Galveias, D. Francisco Xavier Lobo de Almeida 

Melo e Castro, de uma sentença cível de formal partilhas extraída a 12 de Janeiro de 1874 dos autos cíveis do 

inventário orfanológico por óbito do Conde das Galveias, D. Francisco Lobo de Almeida Melo e Castro, no qual 

consta a posse da Herdade dos Espinhais, situada na freguesia de São Pedro do Corval (28-7-1879). 

 



 

 

415 Traslado de uma escritura de permuta que entre si fazem o Conde das Galveias e Francisco Ferreira 

Saramago; o primeiro cede ao segundo 54 pés de enertia de oliveira situada na Herdade de D. Amada de Cima 

e, em troca, recebe 61 pés de enertia de oliveira situados na Herdade de D. Amada de Baixo (10-7-1881). 

 

416 Declaração de venda assinada por António Ferreira Saramago, pela qual vende a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes um foro de 2 mil réis imposto num olival na Herdade de D. Amada de Baixo pela quantia de 40 mil 

réis (22-4-1897); em anexo, encontra-se o recibo do pagamento da contribuição de registo por título oneroso, 

pago por Joaquim Filipe Piteira Fernandes (23-4-1897). 

 

417 Notas de uma escritura do domínio directo de um foro de 715 litros de trigo e 152 litros de cevada, 

imposto na Herdade dos Espinhais, que Filipe de Vilhena vende a António Miguel de Sousa Fernandes pela 

quantia de 570 réis (26-4-1897). 

 

418 Escritura de venda, quitação e obrigação da Herdade de Dona Amada de Baixo, situada na freguesia de 

Santa Maria da Lagoa (Monsaraz) e de um foro anual de 115 litros de trigo e 152 de cevada imposto na 

Herdade dos Espinhais, na freguesia de São Pedro do Corval, que Filipe de Vilhena vende a Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes pela quantia de 2.700$000 réis (26-4-1897); em anexo, encontram-se duas certidões: a 

primeira, a certidão do registo predial da Herdade de Dona Amada de Baixo passado a favor de Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes; a segunda, a certidão do registo predial do foro imposto na Herdade do Espinheiro passado 

a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (17-5-1897). 

 

419 Certidão passada a requerimento de Augusto Carlos de Oliveira Júnior, na qualidade de encarregado da 

Casa Agrícola Rosado Fernandes, certificando que não recaem quaisquer encargos sobre a Herdade de Dona 

Amada de Baixo (17-8-1939). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 45 

Título: Herdade do Monte do Judeu     

Datas: 1884 – 1895  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A primeira referência à posse da Herdade do Monte do Judeu, situada na freguesia da Estrela, 

Moura, data de 1888, quando Joaquim Filipe Piteira Fernandes a comprou a António Maria Cordeiro pela quantia de 3 

contos de réis. 

 

420 Escritura de venda e compra da Herdade do Monte Judeu, situada na freguesia da Estrela, foreira em 6 mil 

réis anuais à Santa Casa da Misericórdia de Moura, que António José Zorro vende a António Maria Cordeiro 

(12-3-1884). 

 

421 Escritura de compra e venda da Herdade do Monte Judeu que António Maria Cordeiro vende a Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 3 contos de réis em 1888 (3-5-1888); em anexo a este documento, 

encontra-se a respectiva certidão de registo da escritura, datada de 7-5-1888. 



 

 

 

422 Escritura de compra e venda do domínio útil directo de um foro de 4 mil réis imposto na Herdade do 

Monte Judeu, que Francisco António da Mata Zorro vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes no ano de 1895 

(10-7-1895). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 46 

Título: Herdade do Carrapatelo     

Datas: 1888  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é constituída pelos documentos que formam o processo da Herdade do Carrapatelo, 

situada na freguesia de São Pedro do Corval. A principal referência da propriedade nos “negócios” da família data de 

1888, quando Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprou 14 foros e 2 quinhões imposto na Herdade do Carrapatelo. 

 

423 Traslado de uma escritura de compra e venda de 14 foros e de 2 quinhões ou pensões impostos na 

Herdade do Carrapatelo, situada na freguesia de São Pedro do Corval, que João António da Gama Lobo e 

Pimenta vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 311$690 réis (28-4-1888). 

 

424 Registo das confrontações de 8 ferragiais e 3 vinhas situadas na Herdade do Carrapatelo (s/d). 

 

Ver também: Doc. 685 (série: Escrituras) – Escritura de compra e venda de uma morada de casas e de um 

ferragial no Monte do Carrapatelo que Gregório Dias Bugalho vende a Manuel Mendes Bugalho pelo preço de 

8.000 réis (22-4-1775). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 47 

Título: Herdade do Castelo     

Datas: 1890 - 1939 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 11 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A Herdade do Castelo, situada na freguesia de São Braz da Granja, Mourão, foi incorporada no 

património da família Rosado Fernandes no ano de 1912, quando, António Miguel de Sousa Fernandes compra metade 

da Herdade pela quantia de 12 contos de réis. A outra metade ficou na posse de dois espanhóis: Teresa Domingues e 

Henrique Navarro Adame. 

 

425 Certidão do registo predial de uma certidão de partilhas e adjudicação dos bens deixados por Maria de la 

Bela Domingues a Sebastião Vasquez Domingues em 1890, entre os quais se destaca a Herdade do Castelo 

(21-7-1890). 

 



 

 

426 Traslado de uma escritura de divisão de um prazo imposto na Herdade do Castelo, do qual é senhorio a 

Câmara Municipal de Mourão e enfiteuta Sebastião Vasquez Domingues; pela presente escritura, este prazo é 

dividido em duas partes idênticas (20-12-1905). 

 

427 Certidão passada a requerimento de António Miguel de Sousa Fernandes requerendo quais os registo de 

foros, censos, pensões, hipotecas ou penhoras que recaem sobre a Herdade do Castelo (6-7-1910). 

 

428 Certidão comprovando a existência de uma procuração pela qual Teresa Domingues Gomes constitui seu 

bastante procurador Sebastião Domingos Gomes, com poderes para vender metade da Herdade do Castelo 

(15-2-1911). 

 

429 Carta de remissão e consolidação de um foro de 18$300 réis, imposto na Herdade do Castelo, situada na 

freguesia de São Brás da Granja (Mourão), passada a favor de Teresa Domingues (3-11-1911). 

 

430 Escritura de divisão da Herdade do Castelo, situada na Granja, que entre si fazem Sebastião Domingues, 

Henrique Navarro Adame e António Miguel de Sousa Fernandes (14-7-1912). 

 

431 Escritura de compra e venda de metade da Herdade do Castelo que Teresa Domingues, viúva de Sebastião 

Domingues, vende a António Miguel de Sousa Fernandes pela quantia de 12 contos de reis (14-7-1912). 

 

432 Certidão passada a requerimento de José Maria da Graça Afreixo requerendo ao administrador do 

Concelho de Mourão o teor do testamento com que faleceu, em Agosto de 1902, Sebastião Vasquez 

Domingues (20-12-1912). 

 

433 Certidão passada requerimento de António Miguel de Sousa Fernandes comprovando que fica registado a 

seu favor, em virtude da divisão e partilha com Henrique Navarro Adame e Sebastião Domingues, de metade 

da Herdade do Castelo, em escritura lavrada no dia 14 de Julho de 1912 (27-11-1913). 

 

434 Certidão de registo de uma escritura de arrendamento da Herdade do Castelo, que Sebastião Domingues e 

Henrique Navarro Adame arredam a António Miguel de Sousa Fernandes pelo prazo de 5 anos e renda anual 

de 1.500 escudos (21-8-1922). 

 

435 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, certificando o cancelamento do 

foro que onerava a Herdade do Castelo (28-9-1939). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 48 

Título: Herdade da Bichana     

Datas: 1891 - 1898 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 5 Documentos – papel  



 

 

Âmbito e conteúdo: Em 1891, Joaquim Filipe Piteira Fernandes arrematava, em hasta pública, um foro de 15 alqueires 

de trigo imposto na Herdade da Bichana, situada na freguesia de Viana do Alentejo. Seis anos mais tarde, o mesmo 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes compra a Herdade da Bichana a Francisco Diamantino pela quantia de 800 mil réis. 

 

436 Carta de arrematação de um foro de 15 alqueires de trigo imposto na Herdade da Bichana, que Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes arrematou, em hasta pública, pela quantia de 132$155 réis (7-1-1891). 

 

437 Conjunto de seis recibos passados a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento da renda 

anual da Herdade da Bichana, situada na freguesia de Viana do Alentejo (1-10-1891 a 24-9-1897). 

 

438 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de uma carta de 

arrematação de um foro de 15 alqueires de trigo imposto na Herdade da Bichana (22-4-1892). 

 

439 Escritura de venda e quitação da Herdade da Bichana, situada na freguesia de Viana do Alentejo, que 

Francisco Diamantino vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 800 mil réis (17-10-1897). 

 

440 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de uma escritura de 

compra da Herdade da Bichana (19-1-1898). 

 

Ver também: Doc. 727 (série: Escrituras) – Escritura de arrendamento da Herdade da Brita e da Herdade da 

Bichana (anexas), que Maria Angélica de Sousa Fernandes dá de arrendamento a Guilherme Francisco 

Perdigão Reynolds pelo prazo de 4 anos e renda anual de 22 mil escudos (28-6-1944); Ver também: Doc. 728 

(série: Escrituras) – Escritura de arrendamento da Herdade da Brita e da Herdade da Bichana, que Maria 

Angélica de Sousa Fernandes arrenda a Guilherme Francisco Perdigão Reynolds pela prazo 4 anos e renda 

anual de 15 mil escudos (15-8-1944). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 49 

Título: Herdade do Rebentão      

Datas: 1891  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Constituída apenas por 2 documentos, esta série é constituída pelos documentos da Herdade do 

Rebentão, situada na freguesia da Póvoa, Moura, que Joaquim Filipe Piteira Fernandes aforou no ano de 1891. 

 

441 Traslado de uma escritura de aforamento perpétuo de uma courela na Herdade do Rebentão, situada na 

freguesia da Póvoa (Moura), que Luís dos Santos afora a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pelo foro anual de 

1600 réis (20-4-1891). 

 

442 Certidão do registo predial, passada a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de uma escritura de 

aforamento de uma courela na Herdade do Rebentão (10-6-1891). 

 



 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 50 

Título: Herdade do Serejo      

Datas: 1892 – 1893  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A Herdade do Serejo, situada na freguesia de Santa Clara do Loredo, foi arrendada à família 

Rosado Fernandes no ano de 1892, quando Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes e José Domingues Fernandes a 

arrendam pelo prazo de 6 anos. 

 

443 Traslado de uma escritura de contrato de arrendamento da Herdade do Serejo, situada na freguesia de 

Santa Clara do Loredo, que Manuel Tomás Ferreira Nobre de Carvalho arrenda a Miguel Eduardo d’ Oliveira 

Fernandes e José Domingues Fernandes pelo prazo de 6 anos e renda anual de 360 alqueires de trigo (30-8-

1892). 

 

444 Certidão do registo predial, passado a favor de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes e José Domingues 

Fernandes, do registo provisório de uma escritura de arrendamento da Herdade do Serejo a Manuel Tomás 

Ferreira Nobre de Carvalho pelo prazo de 6 anos (22-12-1892). 

 

445 Certidão do registo predial, passado a favor de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes e José Domingues 

Fernandes, do registo provisório de uma escritura de arrendamento da Herdade do Serejo (3-1-1893). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 51 

Título: Casa da Rua de Mourão      

Datas: 1892 – 1918  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 6 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é formada pelos documentos que constituem o processo da Casa da Rua de Mourão, 

situada na vila de Reguengos de Monsaraz. A primeira alusão à casa na posse da família data do ano de 1892, quando 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes a comprou a Manuel Lopes Correia Vogado pela quantia de 200 mil réis. 

 

446 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma morada de casas, situada na Rua de Mourão, em 

Reguengos de Monsaraz, que Manuel Lopes Correia Vogado vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela 

quantia de 200 mil réis (6-8-1892). 

 

447 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma morada de casas, situada na Rua de Mourão, em 

Reguengos de Monsaraz, que Joaquim Martins Mestre vende a António Miguel de Sousa Fernandes pela 

quantia de 100 mil réis (30-4-1898). 

 

448 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma morada de casas, situada na Rua das Árias ou de 

Mourão, em Reguengos de Monsaraz, que os herdeiros de Joaquim Martins Mestre vendem a Joaquim Filipe 



 

 

Piteira Fernandes pela quantia de 60 mil réis (10-7-1910); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do 

registo predial da escritura datada de 14-7-1910. 

 

449 Carta de arrematação de uma morada de casas situadas na Rua de Mourão, em Reguengos de Monsaraz, 

extraídas dos autos de inventário orfanológico por óbito de Francisco Martins Serra, que António Barreto 

arrematou em hasta pública pela quantia de 191 mil escudos (19-11-1916). 

 

450 Traslado de uma escritura de compra e venda de um prédio urbano situado na Rua de Mourão, em 

Reguengos de Monsaraz, que António Barreto vende a António Miguel de Sousa Fernandes pela quantia de 

160 mil réis (13-10-1917); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do registo predial da escritura datada 

de 19-10-1917. 

 

451 Traslado de uma escritura de compra e venda de um prédio urbano, situado à estrada de Mourão, que 

Francisco Augusto Piteira vende a António Miguel de Sousa Fernandes pela quantia de 500 escudos (7-2-

1918); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do registo predial da escritura datada de 16-7-1918. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 52 

Título: Herdade do Compromisso      

Datas: 1893 – 1938  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A primeira referência da Herdade do Compromisso, situada na freguesia de Nossa Senhora da 

Caridade, reporta-se ao ano de 1893, quando José de Sousa Faria e Melo compra-a a José António Fama pela quantia 

de 440 mil réis. 

 

452 Escritura de compra e venda de uma propriedade rústica, situada na Herdade do Compromisso, que José 

António Fama vende a José de Sousa Faria e Melo, pela quantia de 440 mil réis (28-4-1893); em anexo, 

encontra-se a respectiva certidão de registo predial da escritura (19-5-1893). 

 

453 Recibos passados a José de Sousa Faria e Melo e a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o 

pagamento da quantia de 1700 réis relativamente a um foro imposto na Herdade do Compromisso (28-4-1893 

a 30-8-1912). 

 

454 Escritura de compra e venda do domínio directo do foro de 1$700 réis imposto na Herdade do 

Compromisso, que Pascoal José de Moura vende a Joaquim Filipe Piteira pela quantia de 56$276 réis (30-8-

1912). 

 

455 Certidão do registo predial, passada a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes e de Maria José de Sousa 

Faria e Melo Fernandes, a transmissão da Herdade do Compromisso, situada na freguesia de Nossa Senhora 

da Caridade (1-7-1938). 

 



 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 53 

Título: Herdade das Margalejas e de Lagares     

Datas: 1893 – 1964  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 19 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Em 1893, José de Sousa Faria e Melo comprava a Maria da Soledade Cortez a Herdade das 

Margalejas, situada na freguesia de São Salvador em Serpa, pela quantia de 11 mil réis. Pouco tempo depois, em 

Fevereiro de 1894, compra também uma propriedade anexa às Margalejas, denominada Herdade de Lagares, a Simão 

Rodrigues Moita pela quantia de 1.800$000 réis. 

 

456 Traslado de uma escritura de compra e venda com quitação da Herdade das Margalejas, situada na 

freguesia de São Salvador (Serpa), que Maria da Soledade Cortez vende a José de Sousa Faria e Melo pela 

quantia de 11 contos de réis (6-12-1893). 

 

457 Certidão do registo predial, passado a favor de José de Sousa Faria e Melo, de uma escritura de compra e 

venda da Herdade das Margalejas, situada na freguesia de São Salvador, em Serpa (14-12-1893). 

 

458 Escritura de distrate e hipoteca da quantia de 1.827$410 réis que Simão Rodrigues Moita devia à 

Companhia de Crédito Predial Português em escritura lavrada a 28 de Agosto de 1889; por esta, Simão 

Rodrigues Moita constitui-se devedor à Companhia de Crédito Predial Português na quantia de 1.800$000 

réis, dando como hipoteca a Herdade de Lagares (21-2-1894). 

 

459 Traslado de uma escritura de compra, venda e quitação da Herdade dos Lagares que Simão Rodrigues 

Moita vende a José de Sousa Faria e Melo pela quantia de 1.800$000 réis (22-2-1894). 

 

460 Certidão do registo predial, passado a favor de José de Sousa Faria e Melo, de uma escritura de compra e 

venda da Herdade dos Lagares, situada na freguesia de São Salvador, em Serpa (13-3-1894). 

 

461 Certidão passada a requerimento de Luís de Sousa Faria e Melo certificando o registo predial da compra de 

um foro de 11$100 réis imposto na Herdade dos Lagares (15-5-1895). 

 

462 Certidão do registo predial, passado a favor de Simão Rodrigues Moita, da compra de um foro de 11$010 

réis que onerava a Herdade de Lagares (28-5-1895). 

 

463 Certidão passada pela Comarca de Reguengos de Monsaraz, certificando que a Herdade das Margalejas e 

de Lagares pertence a Maria Angélica de Sousa Fernandes por óbito de Maria de Sousa Faria e Melo 

Fernandes (16-1-1918). 

 

464 Declaração assinada por António Pedro Alho Rogado declarando que tomou de arrendamento a Miguel 

Eduardo de Oliveira Fernandes a Herdade das Margalejas e de Lagares pelo prazo de 3 anos e renda anual de 

40 moios de trigo (7-5-1922). 

 



 

 

465 Procuração pela qual Maria Angélica de Sousa Fernandes constitui seu bastante procurador António 

Avelino Soares de Sousa a quem confere amplos poderes para arrendar a Herdade das Margalejas e Lagares a 

João Manuel Palma (12-8-1933); em anexo, encontra-se um contrato particular de arrendamento da Herdade 

das Margalejas e Lagares, que António Avelino Soares de Sousa, na qualidade de procurador de Maria 

Angélica de Sousa Fernandes, arrenda a João Manuel Palma pelo prazo de 3 anos e renda anual de 45 mil 

escudos (1-9-1933). 

 

466 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes, da posse da Herdade 

das Margalejas e Lagares (17-4-1935). 

 

467 Contrato particular de arrendamento da Herdade das Margalejas e Lagares, que António Avelino Soares de 

Sousa, na qualidade de procurador de Maria Angélica de Sousa Fernandes, arrenda a Manuel António da Cruz 

pelo prazo de 4 anos e renda anual de 45 mil escudos (21-8-1936); em anexo, encontram-se dois documentos: 

o primeiro, uma procuração pela qual Maria Angélica de Sousa Fernandes constitui seu bastante procurador 

António Avelino Soares de Sousa a quem confere amplos poderes para arrendar a Herdade das Margalejas e 

Lagares a Manuel António da Cruz (26-8-1936); o segundo, um inventário dos móveis existentes na Herdade 

das Margalejas e Lagares que ficam a cargo do actual rendeiro Manuel António da Cruz (15-8-1936). 

 

468 Escritura de arrendamento da Herdade das Margalejas e Lagares, que Maria Angélica de Sousa Fernandes 

arrenda a João Braz Janeiro Rogado pela prazo de 4 anos e renda anual de 80 mil escudos (8-1-1944). 

 

469 Escritura de arrendamento da Herdade das Margalejas e Lagares, que Maria Angélica de Sousa Fernandes 

arrenda a João Braz Janeiro Rogado pela prazo de 4 anos e renda anual de 50 mil escudos (15-8-1944). 

 

470 Escritura de arrendamento da Herdade das Margalejas e Lagares, que Maria Angélica de Sousa Fernandes 

arrenda a João Braz Janeiro Rogado pela prazo de 4 anos e renda anual de 100 mil escudos (11-8-1952). 

 

471 Certidão passada a requerimento de Maria Angélica de Sousa Fernandes certificando os rendimentos 

colectáveis que se encontram descritos na Herdade das Margalejas e na Herdade de Lagares no ano de 1955 

(7-5-1955). 

 

472 Certidão passada a requerimento de José Soares Victor, certificando as informações existentes relativas à 

Herdade das Margalejas e à Herdade de Lagares, propriedades de Maria Angélica de Sousa Fernandes (1-7-

1955). 

 

473 Escritura de arrendamento da Herdade das Margalejas, que Maria Angélica de Sousa Fernandes arrenda a 

João Braz Janeiro Rogado pelo prazo de 6 anos e renda anual de 697 kg de trigo mole (24-3-1960). 

 

474 Alteração de uma escritura de arrendamento da Herdade das Margalejas que Maria Angélica de Sousa 

Fernandes arrendou a João Braz Janeiro Rogado por escritura de 4 de Março de 1960; pela presente, altera-se 

a renda que passa a 100 mil escudos anuais (13-3-1964). 

 



 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 54 

Título: Tapada da Soalheira     

Datas: 1894 – 1955  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é formada pelos documentos que constituem o processo da Tapada da Soalheira, 

situada na freguesia de Santa Maria em Monsaraz. Foi Joaquim Filipe Piteira Fernandes quem, em 1894, arrematou, 

em hasta pública, a tapada da Soalheira pela quantia de 1.116$000 réis. 

 

475 Carta de sentença cível de arrematação da Tapada da Soalheira, situada na freguesia de Santa Maria, em 

Monsaraz, que Joaquim Filipe Piteira Fernandes arrematou em hasta pública pela quantia de 1.116$000 réis 

(22-12-1894). 

 

476 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de uma carta de 

arrematação da Tapada da Soalheira que este arrematou em hasta pública (31-12-1894). 

 

477 Certidão passada a requerimento de Augusto Carlos de Oliveira Júnior, na qualidade de encarregado da 

Casa Agrícola Rosado Fernandes, certificando que não recaem quaisquer encargos sobre a Tapada da 

Soalheira (17-8-1939). 

 

478 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, certificando o direito à antiga 

passagem a pé e de carro para o segundo sêsmo da Tapada da Soalheira (17-2-1955). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 55 

Título: Herdade da Vaquinha e do Penedo Furado 

Datas: 1894 – 1963  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 13 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A Herdade da Vaquinha e do Penedo Furado, situadas na freguesia de São João Batista, em 

Moura, fazem parte do património da família Rosado Fernandes desde 1910, quando, Joaquim Filipe Piteira Fernandes 

comprou as propriedades a José Gil Borges de Macedo e Meneses pela quantia de 8 contos de réis. 

 

479 Certidão passada pela Comarca de Moura certificando a compra de um foro de 136 litros de trigo imposto 

na Herdade da Vaquinha, situada na freguesia de São João Batista (Moura), que José Gil Borges de Macedo e 

Meneses adquiriu pela quantia de 48$417 réis (7-4-1894). 

 

480 Certidão passada a requerimento de Manuel Francisco Bayão, certificando que a Herdade da Vaquinha e 

do Penedo Furado pertence a José Gil de Borja Meneses (20-6-1904). 

 



 

 

481 Certidão passada a requerimento de José Gil de Borja Meneses, certificando os registos prediais das suas 

propriedades para efeito de hipoteca e garantia de um empréstimo que contraiu na Companhia de Crédito 

Predial (16-11-1904). 

 

482 Certidão do registo predial, passado a favor de José Gil de Borja Macedo e Meneses, do domínio directo de 

um foro anual de 136 litros de trigo imposto na Herdade da Vaquinha (16-12-1904). 

 

483 Escritura de venda, quitação e obrigação da Herdade da Vaquinha e do Penedo Furado, que José Gil 

Borges de Macedo e Meneses vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 8 contos de réis (11-8-

1910); em anexo, encontra-se uma certidão passada pela Repartição da Fazenda do concelho de Moura, 

certificando o rendimento colectável da Herdade da Vaquinha e do Penedo Furado (5-11-1904). 

 

484 Certidão passada a José Gil de Borja Macedo e Meneses comprovando o cancelamento da hipoteca que 

recaía sobre a Herdade da Vaquinha e do Penedo Furado (26-7-1910). 

 

485 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de uma escritura de 

venda da herdade da Vaquinha e do Penedo Furado que comprou a José Gil Borges de Macedo e Meneses 

pela quantia de 8 contos de réis (6-9-1910). 

 

486 Certidão passada a Raul Miguel de Oliveira Rosado Fernandes comprovando o registo da transmissão da 

Herdade da Vaquinha e da Herdade do Penedo Furado a seu favor, em virtude da doação de Maria Angélica 

de Sousa Fernandes no ano de 1955 (29-7-1955). 

 

487 Certidão passada a Joaquim Filipe Rosado Fernandes, agindo como representante de seu filho menor, Raul 

Miguel de Oliveira Rosado Fernandes, comprovando a instauração do processo de liquidação do imposto 

sucessório devido à doação da Herdade da Vaquinha e da Herdade do Penedo Furado (11-8-1955). 

 

488 Certidão passada a requerimento de Raul Miguel de Oliveira Rosado Fernandes requerendo a junção, num 

único registo predial, da Herdade da Vaquinha e da Herdade do Penedo Furado no ano de 1961 (12-9-1961). 

 

489 Escritura de arrendamento da Herdade da Vaquinha e da Herdade do Penedo Furado, que Maria Angélica 

de Sousa Fernandes arrenda a Raul Miguel de Oliveira Rosado Fernandes pelo prazo de 19 anos e renda anual 

de 20 mil escudos (18-5-1962). 

 

490 Certidão do registo predial, passada a Raul Miguel de Oliveira Rosado Fernandes, da escritura de 

arrendamento da Herdade da Vaquinha e da Herdade do Penedo Furado (1-7-1962). 

 

491 Certidão passada a requerimento de José Fialho da Silva certificando o teor da descrição predial da 

Herdade da Vaquinha (13-10-1963). 

 

Ver também: Doc. 678 (subsérie: Registo de Partilhas) – Registo das propriedades que ficaram pertencendo a 

Maria Angélica de Sousa Fernandes por falecimento de seu pai Joaquim Filipe Piteira Fernandes: Herdade de 

Vale de Manantio e Roncão do Castelo, Herdade de Cid Almeida, Herdade de D. Margarida, Herdade da 



 

 

Vaquinha e Herdade do Penedo Furado (s/d); Doc. 723 (série: Escrituras) – Escritura particular de 

arrendamento das Herdades de Vale Manantio, de Cid Almeida, de D. Margarida, da Vaquinha e do Penedo 

Furado, que António Miguel de Sousa Fernandes, como procurador de Maria Angélica de Sousa Fernandes, 

arrenda a António Vasquez Garcia pelo prazo de 4 anos e renda anual de 145 moio de trigo (2-6-1934). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 56 

Título: Ferragial à Atalaia Grande 

Datas: 1896 – 1919  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 5 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A primeira referência que encontramos sobre o ferragial da Atalaia Grande, situado na freguesia 

de São João, em Beja, data de 1896, numa carta cível de arrematação passada a favor da Companhia Geral do Crédito 

Predial Português. A propriedade tinha sido penhorada a Alfredo César de Almeida Doria e a Adolfo Augusto Almeida 

Doria. Em 1909, o ferragial da Atalaia Grande já se encontrava na posse da família, em virtude de Joaquim Filipe 

Oliveira Fernandes a ter comprado a Alfredo Nunes de Oliveira pela quantia de 400 mil réis. 

 

492 Carta cível de arrematação, extraída dos autos cíveis de execução de sentença comercial, passada a favor 

da Companhia Geral do Crédito Predial Português, para servir de título e posse a quatro propriedades que 

arrematou em hasta pública, todas penhoradas a Alfredo César de Almeida Doria e Adolfo Augusto de 

Almeida Doria: Ferragial à Atalaia Grande, foro de 63 alqueires de trigo imposto na Herdade do Carrasco, 

Herdade do Monte Branco e Ferragial dos Falcões (2-5-1896). 

 

493 Carta cível de arrematação passada a favor de Alfredo Nunes de Oliveira, extraída dos autos de acção 

comercial movida pela agência do Banco de Portugal em Beja contra Alfredo César de Almeida Doria para 

servir de posse ao Ferragial à Atalaia Grande, que Alfredo Nunes de Oliveira arrematou, em hasta pública, 

pela quantia de 195$890 réis (10-5-1896). 

 

494 Certidão do registo predial, passado a favor de Alfredo Neves de Oliveira, de uma carta cível de 

arrematação para título e posse do Ferragial à Atalaia Grande (6-5-1897). 

 

495 Escritura de venda e quitação do Ferragial à Atalaia Grande, situado na freguesia de São João (Beja), que 

Alfredo Nunes de Oliveira vende a Joaquim Filipe de Oliveira Fernandes pela quantia de 400 mil réis (11-11-

1909). 

 

496 Escritura de compra e venda de um foro de 50 alqueires de trigo imposto no Ferragial à Atalaia Grande, 

que Bárbara Teresa de Brito vende a Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes pela quantia de 684$74 escudos 

(16-10-1919). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 57 

Título: Herdade da Fonte dos Frades 



 

 

Datas: 1898 – 1962  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 25 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Em 1898, Joaquim Filipe Piteira Fernandes arrematava, em hasta pública, as Herdades da Fonte 

dos Frades, de D. Pedro e das Vieiras, todas situadas na freguesia das Neves, em Beja. 

 

497 Carta de arrematação passada a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o direito às 

propriedades da Herdade das Vieiras, da Herdade da Fonte dos Frades e da Herdade de D. Pedro, resultante 

da execução que o Banco Eborense moveu contra Ana Luísa d’ Almeida Ataíde Dória (3-11-1898). 

 

498 Escritura de venda, quitação e obrigação do domínio útil e respectivos foros da Herdade do Monte Branco 

que a Companhia Geral de Crédito Predial Português vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 

4 contos de réis (6-12-1898). 

 

499 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, da transmissão das 

Herdades das Vieiras, Fonte dos Frades e de D. Pedro (29-12-1898). 

 

500 Conjunto de recibos passados por Emília Henriqueta Palma comprovando que Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes pagou a quantia de 100 réis, 42 decalitros de trigo e 66,7 litros de cevada relativamente a um foro 

imposto na Herdade das Vieiras (15-8-1899 a 15-8-1910). 

 

501 Conjunto de recibos passados por Fabrício de Campos Pessanha comprovando que Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes pagou a quantia de 50 mil réis relativamente a um foro imposto na Herdade da Fonte dos Frades e 

de D. Pedro (15-8-1899 a 15-8-1911). 

 

502 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, de uma escritura de 

venda, quitação e obrigação dos foros impostos em 17 glebas na Herdade do Monte Branco, situado na 

freguesia das Neves, em Beja (10-1-1899). 

 

503 Certidão passada a requerimento de José Francisco Silva, comprovando o cancelamento da hipoteca sobre 

um foro de 180 alqueires de trigo imposto na Herdade do Monte Branco (5-5-1909). 

 

504 Declaração de António Gonçalves Valente pela qual declara que tomou de arrendamento a Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes a Herdade da Fonte dos Frades, pelo prazo de 1 ano e renda de 100 mil réis (13-12-1909). 

 

505 Escritura de remissão e quitação de dois foros situados na Herdade da Fonte dos Frades e na Herdade de 

D. Pedro que Miguel Eduardo d’ Oliveira Fernandes, agindo como procurador de Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes, comprou a Fabrício de Campos Pessanha pela quantia de 1.041$73 e 889$24 respectivamente (17-

4-1912). 

 

506 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, dos foros de 39 alqueires 

de trigo, 5 alqueires de cevada e de $10 réis em dinheiro, todos impostos na Herdades das Vieiras (12-7-

1912). 



 

 

 

507 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, dos foros de 25 escudos 

imposto na Herdade da Fonte dos Frades e de 25 escudos imposto na Herdade de D. Pedro (12-7-1912). 

 

508 Escritura particular de arrendamento da Herdade da Fonte dos Frades e terras anexas – Monte Branco, D. 

Pedro e Vieiras –, que José Casimiro Teles Guedes, na qualidade de procurador de Maria Angélica de Sousa 

Fernandes, arrenda a Bernardino José Quinta Queimada pelo prazo de 3 anos e renda anual de 75 moios de 

trigo (2-2-1926); em anexo, uma procuração, pela qual Maria Angélica de Sousa Fernandes constitui seu 

bastante procurador José Casimiro Teles Guedes com poderes para arrendar a Herdade da Fonte dos Frades 

(22-1-1926). 

 

509 Escritura de compra e venda de uma courela de terra de semear na Fonte dos Frades que Domingas 

Angélica Brito Palma vende a Maria Angélica de Sousa Fernandes pela quantia de 2.500 escudos (18-1-1930). 

 

510 Certidão do registo predial, inscrito a favor de Domingas Angélica de Brito Palma, de uma vinha situada no 

Monte Branco, na Herdade da Fonte dos Frades (24-1-1930). 

 

511 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes, da compra de uma 

courela de terra encravada na Herdade do Monte Branco, que esta comprou a Domingas Angélica de Castro 

Mira Brito Palma pela quantia de 2500 escudos (24-1-1930). 

 

512 Escritura particular de arrendamento da Herdade da Fonte dos Frades e terras anexas – Monte Branco, D. 

Pedro e Vieiras –, que José Casimiro Teles Guedes, na qualidade de procurador de Maria Angélica de Sousa 

Fernandes, arrenda a Bernardino José Quinta Queimada pelo prazo de 3 anos e renda anual de 72.500$00 

escudos (2-7-1935). 

 

513 Escritura particular de arrendamento da Herdade da Fonte dos Frades e terras anexas – Monte Branco, D. 

Pedro e Vieiras –, que José Casimiro Teles Guedes, na qualidade de procurador de Maria Angélica de Sousa 

Fernandes, arrenda a Bernardino José Quinta Queimada pelo prazo de 4 anos e renda anual de 75.000$00 

escudos (29-3-1938). 

 

514 Escritura de arrendamento da Herdade da Fonte dos Frades e terras anexas – Monte Branco, D. Pedro e 

Vieiras – que Maria Angélica de Sousa Fernandes arrenda a Bernardino José Quinta Queimada pelo prazo de 4 

anos e pela renda anual de 7.500 kg de trigo (15-8-1946). 

 

515 Certidão passada a requerimento de José Soares Victor certificando o teor da descrição da Herdade da 

Fonte dos Frades, a Herdade das Vieiras, a Herdade de D. Pedro e a Quinta do Monte Branco no ano de 1955 

(6-5-1955). 

 

516 Certidão de registo de uma escritura lavrada a 22 de Junho de 1955, pela qual Maria Angélica de Sousa 

Fernandes doa a Herdade da Fonte dos Frades a Cremilde Maria de Oliveira Rosado Fernandes (22-6-1955). 

 



 

 

517 Certidão do registo de transmissão e usufruto a favor de Cremilde Maria de Oliveira Rosado Fernandes da 

doação da Herdade da Fonte dos Frades por parte de Maria Angélica de Sousa Fernandes (12-8-1955). 

 

518 Certidão passada a Maria Angélica de Sousa Fernandes comprovando o usufruto vitalício da Herdade da 

Fonte dos Frades que doou a Cremilde Maria de Oliveira Rosado Fernandes no ano de 1955 (12-8-1955). 

 

519 Certidão passada a requerimento de José Correia Caracol Soares Victor certificando o teor do registo e da 

transmissão da Herdade da Fonte da Frades (25-4-1962). 

 

520 Escritura de arrendamento da Herdade da Fonte dos Frades (que engloba a Quinta do Padre e a Herdade 

de D. Pedro), que Maria Angélica de Sousa Fernandes arrenda a Cremilde de Oliveira Rosado Fernandes pelo 

prazo de 19 anos e renda anual de 80 mil escudos (18-5-1962); em anexo, encontra-se o respectivo certificado 

de registo da escritura (21-5-1962). 

 

521 Certificado passado a favor de Cremilde Maria de Oliveira Rosado Fernandes comprovando a inscrição do 

arrendamento da Herdade da Fonte dos Frades (7-6-1962). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 58 

Título: Herdade do Monte Branco 

Datas: 1898 – 1903  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é constituída pelos documentos que formam o processo da Herdade do Monte Branco, 

situada na freguesia de São Leonardo, em Mourão. A primeira referência desta propriedade no património da família 

data de 1844, quando Joaquim Silvestre Rosado compra 4/5 dos direitos impostos na Herdade do Monte Branco, que 

constituía, nessa altura um prazo foreiro em 85 alqueires de trigo e duas galinhas. Em 1851, o mesmo Joaquim 

Silvestre Rosado compra definitivamente o domínio útil da referida herdade. 

 

522 Escritura de reconhecimento de um foro imposto em 1/5 parte da Herdade do Monte Branco, que 

Joaquim Silvestre Rosado a reconhece a Jerónimo de Alcântara Limpo Pimentel Esquível e aos seus herdeiros 

(18-4-1903). 

 

523 Certidão passada pela Câmara Municipal de Mourão certificando que, na divisão da antiga coutada de 

Mourão, coube à falecida Maria das Dores de Vasconcelos Rosado, a courela n.º 179 (21-4-1903). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 59 

Título: Herdade da Abegoaria e Herdade de Vale Formoso 

Datas: 1902 – 1903  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  



 

 

Âmbito e conteúdo: Esta série é formada pelos documentos que constituem o processo da Herdade da Abegoaria e da 

Herdade de Vale Formoso, situadas na freguesia de São Leonardo, em Mourão. 

 

524 Escritura de sublocação de arrendamento e obrigação da Herdade da Abegoaria e terras anexas e da 

Herdade de Vale Formoso, que Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado subloca a Jacinto Serrano Foreiro 

pelo prazo de 6 anos e renda anual de 3.500$000 réis (12-6-1902). 

 

525 Certidão do registo predial passado a favor de Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado, da Herdade de 

Vale Formoso, em virtude da doação da sua tia Maria das Dores de Vasconcelos Rosado (5-10-1903). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 60 

Título: Casa da Praça Serpa Pinto 

Datas: 1904 – 1924  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Localizada na freguesia de São Tiago Maior, em Beja, a primeira referência da Casa da Praça Serpa 

Pinto data de 1904, quando Maria Júlia de Oliveira Fernandes compra um foro de 1$980 réis que estava imposto na 

casa. 

 

526 Escritura de compra e venda de um foro de 1$980 réis imposto num prédio urbano situado na Praça Serpa 

Pinto, na freguesia de São Tiago Maior (Beja), que José Francisco da Horta Machado vende a Maria Júlia de 

Oliveira Fernandes pela quantia de 39 mil réis (4-4-1904). 

 

527 Recibo passado a Maria Júlia de Oliveira Fernandes comprovando o pagamento de 2.970 réis 

relativamente a um foro imposto num prédio urbano sito na Praça Serpa Pinto em Évora (4-4-1904). 

 

528 Traslado de uma escritura de compra e remissão de um foro de 8 centavos, imposto numa parte de um 

quintal, numa casa situada na Praça Serpa Pinto, que a Câmara Municipal de Beja vende a Miguel Eduardo de 

Oliveira Fernandes pela quantia de 7$81 escudos (21-11-1924). 

 

529 Certidão do registo predial, passado a favor de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, da transmissão 

directa de um foro de oito centavos imposto numa casa situada na Praça Serpa Pinto (3-12-1924). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 61 

Título: Herdade da Quinta do Padre 

Datas: 1910 – 1944  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 6 Documentos – papel  



 

 

Âmbito e conteúdo: Localizada na freguesia das Neves, em Beja, a Herdade da Quinta do Padre foi arrematada por 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes no ano de 1910, constituindo mais um exemplo do vasto património rústico da família 

Rosado Fernandes. 

 

530 Carta cível de arrematação da Herdade da Quinta do Padre, que Joaquim Filipe Piteira Fernandes 

arrematou em hasta pública, dos bens extraídos do inventário feito por óbito de Ana Luísa de Almeida Castro 

Ataíde Doria (8-1-1910). 

 

531 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, da Herdade da Quinta do 

Padre, arrematada em hasta pública no dia 8 de Janeiro de 1910 (3-3-1910). 

 

532 Declaração de Joaquim Batista Carvoeira declarando que tomou de arrendamento a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes a Quinta do Padre pelo prazo de um ano e renda de 200 mil réis (29-12-1910); em anexo, outra 

declaração de Joaquim Batista Carvoeira declarando que tomou de arrendamento a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes a Quinta do Padre pelo prazo de um ano e renda de 200 mil réis (7-1-1912). 

 

533 Escritura de remissão de dois foros impostos na Quinta do Padre, um de 25 mil réis e outro de 180 

alqueires de trigo, que Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprou a Joaquim Manuel de Matos pela quantia de 

558$904 réis e 2.219$430 réis respectivamente (23-5-1912). 

 

534 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, da transmissão de um 

foro de 25 mil réis e de outro de 180 alqueires de trigo, impostos na Quinta do Padre – ou Quinta do Monte 

Branco (2-7-1912). 

 

535 Declaração de José Jacinto Guerreiro onde afirma que arrendou a Quinta do Padre, a Maria Angélica de 

Sousa Fernandes pela renda anual de 3 mil escudos (15-8-1944). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 62 

Título: Casa da Rua Carvalho Araújo 

Datas: 1929 – 1937  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 9 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série contém os documentos que formam o processo da Casa da Rua carvalho Araújo, situada 

na freguesia da Penha da França, que a família arrendou em 1937 por intermédio de Joaquim Filipe Rosado Fernandes. 

 

536 Certidão passada a requerimento de António Barbon certificando o registo predial na 6ª Conservatória de 

Lisboa de todos os encargos que incidem sobre um prédio urbano situado na Rua Carvalho Araújo (4-9-1926). 

 

537 Escritura de compra e venda de um prédio urbano sito na Rua Carvalho Araújo que António Barbosa vende 

a João Maurício da Costa e Silva pela quantia de 65 mil escudos (6-9-1926). 

 



 

 

538 Certidão passada a requerimento de João Maurício da Costa e Silva certificando o teor da inscrição da 

matriz predial do prédio sito na Rua Carvalho Araújo (18-1-1927). 

 

539 Certidão passada a requerimento de João Maurício da Costa e Silva certificando o teor de todos os registos 

em vigor no prédio sito na Rua Carvalho Araújo (3-2-1928). 

 

540 Escritura de compra e venda de um prédio urbano situado na Rua Carvalho Araújo n.º 178-180, que João 

Maurício da Costa e Silva vende a Luísa Bonnet pela quantia de 70 mil escudos (19-11-1932). 

 

541 Recibo passado a Luís Vergani pelo qual comprova o pagamento de 40 mil escudos como sinal do 

pagamento da quantia de 125 mil escudos referente à venda de um prédio situado na Rua Carvalho Araújo n.º 

178-180 (12-10-1934). 

 

542 Escritura de compra e venda de um prédio, sito na Rua Carvalho Araújo n.º 178-180, na freguesia da Penha 

da França, que Efísio Otávio Virgílio Anedda vende a Luís Vergani pela preço de 95 mil escudos (19-10-1934). 

 

543 Escritura de arrendamento de um prédio, sito na Rua Carvalho Araújo, que Luís Vergani arrenda a Joaquim 

Filipe Rosado Fernandes pelo prazo de 6 meses e renda anual de 800 escudos (27-4-1937). 

 

544 Escritura de arrendamento de um prédio sito na Rua Carvalho Araújo que Luís Vergani arrenda a Elisa Leite 

Carreira pelo prazo de 6 meses e renda mensal de 800 escudos (30-11-1937). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 63 

Título: Herdade do Sobral 

Datas: 1930  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: A primeira referência à Herdade do Sobral, situada na freguesia de São Pedro do Corval, data de 

1930, quando António Miguel de Sousa Fernandes arremata em hasta pública a dita propriedade, que pertencia à 

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, pela quantia de 150 mil escudos. 

 

545 Certidão de uns autos de arrematação da Herdade do Sobral, foreira de Manuel Augusto Godinho Leal, 

que a Misericórdia de Reguengos de Monsaraz vende a António Miguel de Sousa Fernandes pela quantia de 

150 mil escudos (5-1-1930). 

 

546 Traslado de uma escritura de compra e venda do domínio útil directo de 32 escudos imposto na Herdade 

do Sobral (São Pedro do Corval), que Manuel Augusto Godinho Leal vende a António Miguel de Sousa 

Fernandes pela quantia de 4.390$00 escudos (16-1-1930). 

 



 

 

547 Certidão passada pelo Registo Predial da Comarca de Reguengos de Monsaraz, atestando que foi inscrito a 

favor de António Miguel de Sousa Fernandes a Herdade do Sobral, arrematada em hasta pública no dia 5 de 

Janeiro de 1930 pela quantia de 150 mil escudos (1-4-1930). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – A / 64 

Título: Casa da Praça da República 

Datas: 1941  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 5 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Os documentos do processo da Casa da Praça da República, situada na freguesia de Santa Maria 

da Feira, em Beja, constituem esta série. Este prédio foi adquirido pela família em 1941, quando Maria Angélica de 

Sousa Fernandes o comprou pela quantia de 130 mil escudos. 

 

548 Certidão de uma escritura de compra de um foro de 7$50 escudos imposto num prédio situado na Praça 

da República, em Beja, que Artur de Brito Penedo vende a José Militão Poças de Castro e Sousa pela quantia 

de 338$00 escudos (12-6-1941); em anexo, uma certidão passada pela Câmara Municipal de Beja, certificando 

a existência de uma escritura de compra e venda de um prazo num prédio urbano situado na Praça da 

República, que Leonel Pedro da Silva vende a José Militão Poças de Castro e Sousa pela quantia de 291$00 

escudos (18-6-1941). 

 

549 Certidão de uma escritura de compra e venda de um prédio urbano situado na Praça da República, n.º 36-

A, na freguesia de Santa Maria da Feira (Beja), que José Militão Poças de Castro e Sousa vende a Maria 

Angélica de Sousa Fernandes pelo quantia de 130 mil escudos (25-6-1941). 

 

550 Certidão do registo predial de uma escritura de compra e venda de um prédio urbano situado na Praça da 

República, passada a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes (28-6-1941). 

 

551 Certidão do registo predial, passado a favor de José Militão Poças de Castro e Sousa, da transmissão 

directa de dois foros, um de 10 escudos, outro de 75 centavos, impostos numa morada de casas situadas na 

Praça da República em Beja (28-6-1941). 

 

552 Procuração pela qual Maria Angélica de Sousa Fernandes constitui seu bastante procurador José Correia 

Caracol, a quem conferes os poderes necessários para, em seu nome, comprar a Manuel Brito Camacho, um 

prédio urbano situado na Praça da República em Beja (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – B  

Título: Administração de propriedades 

Datas: 1759 – 1962   

Nível de descrição: subsecção 

Dimensão e suporte: 71documentos – papel 



 

 

Âmbito e conteúdo: os documentos que constituem esta subsecção estão relacionados com os processos administrativos 

próprios da gestão de cada propriedade. Assim, nela cabem todos os documentos respeitantes às propriedades em abstracto, 

ou seja, que não estão ligados às propriedades descritas na subsecção anterior. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – B / 01 

Título: Avaliações 

Datas: 1759 – 1962  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 9 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: esta série é constituída pelos documentos que serviram de apoio à avaliação de diversas 

propriedades que estiveram na órbita da família ao longo das várias gerações.  

 

553 Carta de foral de demarcação de duas casas situadas na Rua António Marquês na aldeia de Reguengos de 

baixo, lado direito, das quais é enfiteuta Romão Dias (12-7-1759). 

 

554 Certidão passada a requerimento de Maria Rosada, lavradora do Monte da Ribeira do Alimo, certificando o 

teor dos autos de medição de uma morada de casas, situadas na aldeia de Reguengos, propriedade de 

Francisco Mendes Gião (8-10-1831). 

 

555 Avaliação elaborada por João António Soares às Herdades da Faleira, Faleirinha e Oliveirinha e da Quinta 

da Faleira (4-8-1907). 

 

556 Avaliação elaborada por João António Soares aos ferragiais pertencentes a Miguel Eduardo de Oliveira 

Fernandes (20-2-1917). 

 

557 Avaliação elaborada por João António Soares à Herdade de Lagar, à Casa Nova e à Casa Velha, situadas em 

Beja (28-2-1917). 

 

558 Avaliação dos bens móveis existentes no 1º andar do prédio situado na rua Maria n.º 40 e que pertencem 

à herança de Maria de Sousa e Melo Fernandes (26-9-1917). 

 

559 Resumos das avaliações efectuadas nas propriedades situadas em Reguengos de Monsaraz (17-5-1938). 

 

560 Relatório de avaliação das Herdades da Cerejeirinha, Fornilhos e Castelo, situadas no concelho de Mourão, 

em 1962 (12-8-1962). 

 

561 Registo da demarcação do Baldio da Amarela extraído do Livro das Demarcações de Bens da Câmara 

Municipal de Mourão (s/d). 

 

 

 



 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – B / 02 

Título: Sentenças cíveis relativas à posse de bens 

Datas: 1830 – 1889  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é constituída pelas sentenças cíveis relativas a posse de bens que foram penhorados ou 

lançados em hasta pública. Pela quantidade de documentos que constituem a série, somente três, podemos concluir 

que era uma forma pouco usual da família adquirir património ou de resolver questões relativas a ele.  

 

562 Carta de sentença cível de arrematação da Herdade da Sobreirinha, propriedade de José Maria Sérgio da 

Fonseca, sendo arrematada em hasta pública por José de Sousa Faria e Melo, pela quantia de 950 mil réis (23-

7-1830). 

 

563 Certidão de uma sentença cível do testamento com que faleceu Anastácio Bruno Monteiro de Barbuda, 

para que a testamenteira, D. Maria Clara Xavier de Barbuda, possa cumprir todas as disposições legais do 

referido testamento (6-10-1830). 

 

564 Carta de sentença cível de arrematação pela qual José de Sousa Faria e Melo arrematou uma morada de 

casas situadas na Rua da Ariaga em Reguengos de Monsaraz, pelo foro anual de 150 réis (8-6-1889); em 

anexo, encontra-se o respectivo certificado de registo da carta cível, datado de 31-8-1889 e o título de 

remissão do foro datado de 14-9-1889. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – B / 03 

Título: Róis de inventários de bens 

Datas: 1852 – 1940  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 23 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Uma das formas mais usuais das famílias controlarem o seu vasto património era a constituição 

frequente de róis de inventários de bens móveis ou imóveis. Pelo seu significado e utilidade, estes documentos 

constituíam sem dúvida uma forma útil de administração dos bens que a família Rosado Fernandes possuiu ao longo 

dos anos.  

 

565 Inventário de todos os bens móveis, imóveis e dinheiro existentes na sociedade entre José Joaquim 

Fernandes e Joaquim Filipe Fernandes (28-11-1852). 

 

566 Inventário de todos os bens móveis, imóveis e dinheiro existentes na sociedade entre José Joaquim 

Fernandes e Joaquim Filipe Fernandes (11-1-1853). 

 

567 Inventariação de todos os rendimentos colectáveis das propriedades de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, 

situadas no concelho de Moura (7-10-1880). 

 



 

 

568 Certidão passada pelo Juízo de Direito da Comarca de Beja com o inventário de todos os bens que ficaram 

a pertencer a Maria Júlia de Oliveira Fernandes por óbito do seu marido Joaquim Filipe Fernandes (14-1-

1892). 

 

569 Processo relativo ao inventário dos bens que pertencem a José de Sousa Faria e Melo e que constituem 

herança de António Miguel de Sousa Fernandes. É constituído pelos seguintes documentos: Inventário dos 

objectos do Monte dos Lagares que fez José de Sousa Faria e Melo e que constituem herança do seu sobrinho 

António Miguel de Sousa Fernandes (19-8-1894); Inventário dos objectos do Monte das Margalejas que fez 

José de Sousa Faria e Melo e que constituem herança do seu sobrinho António Miguel de Sousa Fernandes 

(25-10-1898). 

 

570 Inventário dos bens imóveis e do gado para efeitos de escritura – compra, venda ou partilhas – no ano de 

1898 (30-11-1898). 

 

571 Inventário dos objectos que existiam na adega do falecido José de Sousa no ano de 1899 (23-11-1899). 

 

572 Relação das propriedades de Maria das Dores Vasconcelos Rosado e que se encontram descritas na 

Comarca de Reguengos de Monsaraz (13-3-1903). 

 

573 Relação das pratas e jóias que pertencem à casa de Joaquim Filipe Rosado Fernandes (22-10-1917 a 15-1-

1920). 

 

574 Inventário de todos os bens móveis e imóveis, elaborado por óbito de Maria de Sousa Faria e Melo 

Fernandes (1-11-1917). 

 

575 Relação das herdades que pertencem a D. Maria Angélica de Sousa Fernandes no concelho de Moura (2-

11-1937). 

 

576 Relação das herdades que pertencem a Joaquim Filipe Rosado Fernandes situadas nos subúrbios de 

Reguengos de Monsaraz (8-5-1938). 

 

577 Inventário dos móveis existentes na Herdade das Margalejas e Lagares e que ficaram a cargo do actual 

rendeiro João Braz Janeiro Rogado (15-8-1940). 

 

578 Relação das propriedades e dos respectivos rendimentos colectáveis situadas no concelho de Reguengos 

de Monsaraz (s/d). 

 

579 Relação do valor e dos respectivos rendimentos colectáveis das propriedades situadas no concelho de 

Mourão (s/d). 

 

580 Relação das propriedades e dos respectivos rendimentos colectáveis situadas nos concelhos de Moura, 

Évora e Redondo (s/d). 

 



 

 

581 Relação dos prédios urbanos e rústicos situados no concelho de Reguengos de Monsaraz, de Évora, de 

Serpa, de Redondo, de Moura, de Portel, de Beja e de Viana do Alentejo (s/d). 

 

582 Relação dos documentos existentes na família relativamente à administração da Casa de Mourão (s/d). 

 

583 Cópia do inventário anexo ao processo do imposto sobre sucessões e doações instaurado na Repartição de 

Finanças do concelho de Beja por óbito de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes (s/d). 

 

584 Relação dos prédios inscritos em nome de Maria Angélica de Sousa Fernandes e de Miguel Eduardo de 

Oliveira Fernandes nos concelhos de Aljustrel, Beja, Moura e Serpa (s/d). 

 

585 Relação do inventário dos bens móveis e imóveis que ficaram por óbito de Maria Antónia Rojão Rosado 

(s/d). 

 

586 Relação do inventário dos bens móveis e imóveis de Maria Rojão Rosado (s/d). 

 

584 Relação do inventário dos bens móveis e imóveis de Maria Rojão Rosado e de Marcos Gomes de 

Vasconcelos Rosado (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – B / 04 

Título: Sociedades agrícolas 

Datas: 1852 – 1940  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série é constituída por documentação que serviu de apoio à constituição e dissolução de 

sociedade agrícolas que serviam de grosso modo para gerir propriedades. Assim, por duas ocasiões constituíram-se 

sociedades, de cariz agrícola, quer entre membros da família, quer entre a família e terceiros.  

 

588 Traslado de uma escritura de ajustamento de contas e encerramento de uma sociedade agrícola, com 

consignação dos bens, entre os sócios José Joaquim Fernandes e Joaquim Filipe Fernandes (11-1-1853). 

 

589 Escritura de quitação da sociedade constituída a 7 de Fevereiro de 1921 entre Miguel Eduardo de Oliveira 

Fernandes e José Martins Mira Galvão, pelo qual este estava encarregado de administrar a exploração agrícola 

do primeiro (4-4-1923). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – B / 05 

Título: Registo de propriedades 

Datas: 1856 – 1960  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 15 Documentos – papel  



 

 

Âmbito e conteúdo: Uma das formas mais eficazes de comprovar a propriedade de um determinado bem fundiário era 

o registo na Conservatória do Registo Predial. Por diversas ocasiões, membros da família solicitaram os registos 

prediais dos bens imóveis que possuíam, constituindo, desta forma, o conteúdo desta série.  

 

590 Certidão do registo predial, passado a favor de Luís de Sousa Faria e Melo, dos direitos sobre uma mina de 

cobre situada na Herdade da Cerejeira, na freguesia de Caridade (7-6-1856). 

 

591 Certidão do registo predial, passado a favor de José Domingues Fernandes, de uma escritura de 

arrendamento das Herdades da Almocreva de Cima e de Baixo e de um prédio urbano situado na Rua da 

Palma em Beja (8-5-1903). 

 

592 Certidão do registo predial, passado a favor de António Miguel de Sousa Fernandes e de sua mulher Maria 

do Carmo Rosado Fernandes, da doação condicional da Herdade da Ameada feita por João José de 

Vasconcelos Rosado (23-3-1904). 

 

593 Certidão do registo predial, passado a favor de Joaquim Filipe de Oliveira Fernandes, do domínio directo 

de um foro anual de 2 mil réis imposto numas casas situadas na Rua da Biscainha, na freguesia de São João 

Batista, em Beja (17-6-1908). 

 

594 Certidão do registo predial, passado a favor de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, da hipoteca sobre o 

prédio urbano situado na Rua da Amendoinha, como garantia do empréstimo de 170 mil réis, que Maria 

Augusta de Brito lhe havia emprestado, em escritura lavrada no dia 28 de Julho de 1910 (12-8-1910). 

 

595 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes, dos seguintes bens: 

Herdade da Vieira, Herdade da Fonte dos Frades, Herdade de D. Pedro, Herdade do Monte Branco, uma 

quinta denominada do Monte Branco ou Quinta do Padre, um foro anual de 340 litros de trigo imposto numa 

courela de terra no Monte Branco, um foro anual de 130 litros de trigo imposto numa courela de terra no 

Monte Branco, um foro anual de 60 litros imposto numa courela de terra no Monte Branco, um foro anual de 

200 litros de trigo imposto numa courela de terra situada na freguesia das Neves, um foro anual de 30 litros 

de trigo imposto numa courela de terra no Monte Branco, um foro anual de 100 litros de trigo imposto numa 

courela de terra situada na freguesia das Neves, um foro anual de 50 litros de trigo imposto numa courela de 

terra no Monte Branco e, finalmente, um foro anual de 30 litros de trigo imposto no Monte Branco (8-5-

1920). 

 

596 Certidão do registo predial, passado a favor de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, da transmissão dos 

seguintes bens: um ferragial de terra situada a Santa Clara, um ferragial à Cerca de Santa Clara, três ferragiais 

situados às Cinco Oliveiras, dois ferragiais à Calçada, um ferragial à Estrada do Poço de Aljustrel, um ferragial à 

Estrada de Água Doce, um ferragial à Atalaia Grande, um foro de 7 alqueires de trigo imposto no ferragial do 

Penedo Gordo, um foro de 2 alqueires de trigo imposto no ferragial do Penedo Gordo, um foro anua de 10 

alqueires imposto no ferragial do Penedo Gordo, um foro anual de 4 alqueires de trigo imposto no ferragial do 

Penedo Gordo, um foro de 1,5 alqueires de trigo imposto no ferragial do Penedo Gordo um foro anual de 6 

alqueires de trigo imposto no ferragial do Penedo Gordo, um foro anual de 7 alqueires de trigo imposto no 



 

 

ferragial do Penedo Gordo e, finalmente, um foro anual de 9 alqueires de trigo imposto no ferragial do 

Penedo Gordo (21-12-1922). 

 

597 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes, da transmissão de um 

prédio urbano situado na Rua Alferes Malheiro, n.º 24, na freguesia de São Tiago em Beja (2-6-1930). 

 

598 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes, da transmissão das 

Herdades de Vale Manantio, Cid Almeida, Vaquinha, D. Margarida e Penedo Furado (19-7-1933). 

 

599 Certidão do registo predial passado de Joaquim Filipe Piteira Fernandes da transmissão da Herdade de 

Dona Amada de Baixo, da Herdade dos Manachos, da courela à Cova da Mulher, da Herdade do Penedo 

Furado, do Moureal da Herdade de Reguengos, da Herdade do Compromisso, da Courela ao Serro da Areia, da 

Soalheira, da courela dos Manachos, da Horta das Fontainhas e de uma morada de casas situadas na Rua das 

Árias (1-6-1938). 

 

600 Certidão do registo predial passado a favor de António Miguel de Sousa Fernandes da transmissão da 

Herdade de Dona Amada de Baixo, da Herdade dos Manachos, da courela à Cova da Mulher, da Herdade do 

Penedo Furado, da Herdade do Compromisso, da Courela ao Serro da Areia, da Soalheira, da courela dos 

Manachos, da Horta das Fontainhas e de uma morada de casas situadas na Rua das Árias (1-6-1938). 

 

601 Certidão do registo predial passado a favor de Joaquim Filipe Rosado Fernandes da transmissão da 

Herdade do Montinho, Herdade de Vale de Golfos, da Herdade de Dona Amada de Baixo, da Herdade da 

Cabeça Alta, da Herdade dos Manachos, da Courela à Cova da Mulher, da Herdade das Barcas, da Herdade do 

Penedo Furado (Monsaraz), do Moureal da Herdade de Reguengos, da Herdade do Compromisso, do prédio 

urbano na Rua de Mourão, da Courela no Serro da Areia, da Soalheira, da Courela dos Manachos, da Horta 

das Fontainhas, de uma morada de casas na Rua das Árias, da Herdade do Xerez de Cima, da Herdade do 

Xerez de Baixo, da Herdade do Xerez do Meio e da Courela do Carapetal (1-7-1938). 

 

602 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes, de um prédio rústico, 

descrito sob o número 4013 (5-4-1960).  

 

603 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes, da transmissão da 

Herdade da Brita e da Herdade da Bichana (5-4-1960). 

 

604 Certidão do registo predial, passado a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes, do usufruto vitalício da 

Herdade da Faleirinha, Horta da Faleira, do prédio urbano situado na Avenida Miguel Fernandes, do ferragial 

do caminho-de-ferro, do ferragial à Estrada da Calçada e do ferragial do Rocio (6-6-1960). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – B / 06 

Título: Tombos 

Datas: 1902 – 1931  



 

 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Outra forma de controlar o vasto património da família era a constituição de tombos, onde se 

registava todos os bens móveis e imóveis, independentemente da sua natureza. Foram constituídos 3 tombos, dois 

relativos à família Rosado de Mourão e outro relativamente às propriedades de D. Maria Angélica de Sousa Fernandes. 

 

605 Tombo das propriedades de João José de Vasconcelos Rosado, elaborado por Graça Afreixo a 31 de 

Dezembro de 1902. Contém ainda informações genealógicas sobre a família Rosado. 

 

606 Tombo das propriedades de Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado, elaborado por Graça Afreixo a 31 

de Dezembro de 1902. Contém ainda informações genealógicas sobre a família Rosado. 

 

607 Tombo das propriedades da casa de D. Maria Angélica de Sousa Fernandes, elaborado no ano de 1931. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – B / 07 

Título: Manifestos de produção 

Datas: 1918 – 1935  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 4 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta série colocámos todos os documentos que registavam a produção de cereais, azeite e vinho 

nas diversas propriedades da família. 

 

608 Manifesto dos cereais, azeite, bens e vinho produzidos nas diversas herdades nos anos de 1918 a 1924. 

 

609 Manifesto dos cereais, azeite, bens e vinho produzidos nas diversas herdades nos anos de 1927 a 1930. 

 

610 Manifesto dos cereais, azeite, bens e vinho produzidos nas diversas herdades nos anos de 1930 a 1934. 

 

611 Manifesto dos cereais, azeite, bens e vinho produzidos nas diversas herdades no ano de 1935. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – B / 08 

Título: Vários 

Datas: 1914 – 1946  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 10 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Decidimos criar uma série de generalidades para aglutinar todos os documentos que pela sua 

tipologia e quantidade não justificavam a criação de diversas séries. São sobretudo documentos relacionados com a 

gestão das herdades da família. 

 

612 Relação do peso do gado bovino de António Miguel de Sousa Fernandes de 14-5-1914 a 18-6-1917. 



 

 

 

613 Despacho de importação e respectivos recibos comprovando o pagamento das taxas alfandegárias à 

Alfândega de Lisboa por parte de António Miguel Sousa Fernandes (15-5-1916). 

 

614 Termo de prova de uma caldeira destinada à debulha de cereais nas propriedades de Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes (26-11-1919); em anexo, encontra-se a contra da despesa efectuada com o exame e prova do 

gerador da caldeira (24-11-1919). 

 

615 Relação dos direitos de exportação de gados pagos em diferentes concelho nos anos de 1921 a 1926 (6-1-

1921 a 12-1-1926). 

 

616 Contrato de prestação de serviços, pelo qual Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes encarrega José 

Martins de Mira Galvão de administrar a sua exploração agrícola pelo prazo de 4 anos (7-2-1921). 

 

617 Conjunto de 50 letras no valor de 1000 escudos cada, passadas a António Miguel de Sousa Fernandes para 

pagamento de mercadoria transaccionada (1-5-1922). 

 

618 Termo de depósito, pelo qual Joaquim Filipe Piteira Fernandes se constitui fiel depositário de 1000 litros 

de azeite, por ter ultrapassado a cota de 6000 litros manifestados à Direcção dos Serviços Agrícolas (11-11-

1926). 

 

619 Relação das apólices de seguro relativas ao arvoredo e pastagens de diversas herdades nos anos de 1936 e 

1937. 

 

620 Mapa com as indicações das terras que pertencem a Maria Inácia de Sousa Fernandes em 18-8-1946. 

 

621 Reclamação de António Miguel de Sousa Fernandes ao Banco Burnay, reclamando sobre o valor atribuído 

à expropriação do moinho dos Cordeiros situado na margem do Rio Guadiana (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – B / 09 

Título: Correspondência 

Datas: 1929 – 1942  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Maços – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série engloba toda a correspondência, enviada e recebida, produzida no âmbito da 

administração das várias herdades da família. De uma maneira geral, toda ela foi produzida por Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes durante o período em que administrou a Casa Agrícola. Optou-se por respeitar na íntegra a organização que 

foi originalmente dada aos vários dossiers que constituem esta série, pois, para além de manterem a organização 

original, estes foram elaborados com um determinado propósito. 

 

622 Correspondência produzida, essencialmente por Joaquim Filipe Rosado Fernandes, no âmbito da 

administração das várias propriedades geridas pela Casa Agrícola (1929-1942). 



 

 

 

623 Correspondência produzida no âmbito da administração das várias propriedades, entre Joaquim Filipe 

Rosado Fernandes, na qualidade de administrador da Casa Agrícola Rosado Fernandes, e A. Carlos de Oliveira 

Júnior, na qualidade de encarregado da Herdade do Barroco (1935-1938). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – C  

Título: Transacção e transmissão de bens 

Datas: 1756 – 1959   

Nível de descrição: subsecção 

Dimensão e suporte: 155 documentos – papel 

Âmbito e conteúdo: Nesta subsecção integraram-se todos os documentos relativos a transacções e transmissões de bens. 

Desta forma, é constituída por partilhas, escrituras, testamentos, doações, ou seja, tipologias que atestam a transmissão ou 

transacção de bens entre os vários membros da família. Uma nota relativamente à série “escrituras” e à série “outros títulos 

de transacções”: nelas inserimos todos os documentos relativos à compra, posse, transacção, aforamento de propriedades 

cujo volume documental (neste caso, apenas um único documentos), não justificava a constituição de processos relativos a 

“Propriedades”. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – C / 01 

Título: Partilhas 

Datas: 1756 – 1937  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 60 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: As partilhas constituíam uma forma comum de transmissão de bens entre os membros da família, 

como podemos atestar pelo volume documental que esta série alberga. Para uma melhor compreensão das diversas 

formas que uma partilha podia adquirir, dividimos esta série em diversas subséries: sentenças de partilhas; escrituras 

de partilhas; Registo de partilhas; Liquidações; Rascunhos de partilhas.  

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – C / 01 – 01  

Título: Sentenças de partilhas 

Datas: 1756 – 1929  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 35 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Umas das formas mais expressivas de transmissão de bens entre a família foram as sentenças 

de partilhas. O documento mais antigo data de 1756, ano em que, uma sentença de partilhas, dividiu o património 

de Maria Mendes, lavradora do Monte da Ribeira do Álamo. 

 

624 Sentença de partilhas do que tocou aos herdeiros de Maria Mendes, do Monte da Ribeira do Álamo, no 

termo da vila de Monsaraz (10-4-1756). 



 

 

 

625 Carta de sentença formal de partilhas de duas courelas situadas no Monte da Ribeira (28-7-1771). 

 

626 Carta de sentença de partilhas do que herdou Maria Inácia Rosado por morte de seu pai – João Rosado 

Gião – lavrador na Herdade da Escudeira (10-4-1822). 

 

627 Sentença cível de formal de partilhas dos bens que pertencem à co-herdeira Maria Inácia Fernandes no 

inventário de partilhas que se procedeu por óbito de seus pais Miguel José Fernandes e Josefa Rosado 

Fernandes (3-4-1845). 

 

628 Carta de sentença formal de partilhas passada a favor de Maria Luísa Godinho Fernandes, como tutora dos 

quatro filhos menores, no inventário orfanológico que se procedeu por óbito de seu marido António Jacinto 

Piteira Fernandes (11-4-1850). 

 

629 Carta de formal de partilhas, no valor de 3.887$272 réis, passada a favor de Joaquim [Filipe Piteira 

Fernandes] dos bens que lhe pertencem por falecimento de seu pai António Jacinto Piteira Fernandes (13-4-

1850). 

 

630 Sentença cível de formal de partilhas do que pertence à herdeira Catarina, no inventário que se procedeu 

por falecimento de seu pai Miguel José Fernandes e de sua mãe Josefa Rosado Fernandes, lavradores na 

Herdade da Corujeira, na freguesia de Nossa Senhora da Caridade (9-6-1851). 

 

631 Sentença cível de formal de partilhas, passada a favor do menor Domingos, filho do falecido António 

Jacinto Piteira, no inventário que se procedeu por óbito de seu avô Joaquim José Fernandes (4-6-1855). 

 

632 Sentença cível de formal de partilhas da herança que coube a Joaquim Filipe Piteira Fernandes no 

inventário que se procedeu por óbito de seu pai Joaquim José Fernandes (14-6-1855). 

 

633 Sentença cível de partilhas da herança que coube a Joaquim José Piteira no inventário que se procedeu 

por óbito de seu avó Joaquim José Fernandes (14-7-1855). 

 

634 Carta de sentença formal de partilhas passada a favor do co-herdeiro Luís de Sousa Faria e Melo, no 

inventário orfanológico que se procedeu por óbito de sua mulher Maria Inácia Fernandes de Sousa (18-10-

1855). 

 

635 Sentença cível de formal de partilhas para título e posse, passada a favor de D. Angélica, filha de Maria 

José e de José Bernardino Perdigão, dos bens que ficaram por óbito de sua avó Isabel Rosado do Carmo (30-9-

1856). 

 

636 Sentença cível de formal de partilhas, passada a favor de Angélica Rosa dos bens que lhe pertencem 

herdar no inventário que se procedeu por falecimento de sua mãe Maria José Rosado (3-5-1857). 

 



 

 

637 Sentença cível de partilhas passada a favor de Angélica Rosa e seu marido, Domingos Piteira Fernandes, no 

inventário que se procedeu por óbito de seu pai José Bernardino Perdigão Galego (14-7-1858). 

 

638 Sentença cível de partilhas passada a favor de Angélica Rosa e seu marido, Domingos Piteira Fernandes, no 

inventário que se procedeu por óbito de seu avó João Perdigão Galego (29-1-1859). 

 

639 Sentença cível de formal de partilhas passada a favor de Domingos Piteira Fernandes, no inventário que se 

procedeu por falecimento de sua tia Angélica Teodora Fernandes Varela (18-8-1863). 

 

640 Sentença cível de formal de partilhas passada a favor do co-herdeiro Joaquim Filipe Piteira Fernandes dos 

bens constantes no inventário que se procedeu por óbito de Angélica Teodora Fernandes Varela (18-8-1863). 

 

641 Sentença cível de formal de partilhas passada a favor do co-herdeiro Joaquim Filipe Piteira Fernandes no 

inventário que se procedeu por óbito de Angélica Teodora Fernandes Varela (16-12-1863). 

 

642 Sentença cível de partilhas da herança que coube a Domingos Piteira no inventário que se procedeu por 

óbito de sua tia Angélica Teodora Fernandes Varela (3-1-1864). 

 

643 Carta cível de sentença formal de partilhas passada ao co-herdeiro José de Sousa Faria e Melo 

relativamente à sua parte na herança de sua mãe Maria Inácia Fernandes de Sousa (22-8-1870); em anexo, 

encontra-se uma certidão passada a José de Sousa Faria e Melo, pela qual fica definitivamente inscrito o 

domínio útil do prédio rústico denominado Herdade do Vale de Ronceira, foreira em 72 mil réis anuais ao 

Conde Melo (22-8-1870). 

 

644 Carta de formal sentença de partilhas passada a favor de Maria do Carmo de Vasconcelos Rosado, na 

quantia de 8.570$759 réis dos bens que constam do inventário orfanológico que se procedeu por óbito de 

Maria Antónia Rojão Rosado (27-6-1885). 

 

645 Carta de formal sentença de partilhas passada a favor de Maria das Dores de Vasconcelos Rosado, na 

quantia de 8.570$759 réis dos bens que constam do inventário orfanológico que se procedeu por óbito de 

Maria Antónia Rojão Rosado (29-6-1885). 

 

646 Carta de sentença formal de partilhas na quantia de 4.867$818 réis, passada a favor da co-herdeira Maria 

Antónia, filha de Maria Amália da Silveira Aguiar Rojão, extraída os autos de inventário a que se procedeu por 

óbito de seu pai Joaquim António Rojão (30-10-1888). 

 

647 Carta cível de sentença formal de partilhas, no valor de 1.974$266 réis, passada a favor de Maria das Dores 

de Vasconcelos Rosado, extraída dos autos de inventário orfanológico, que se procedeu por óbito de Maria 

Amália da Silveira Aguiar Rojão (20-12-1889). 

 

648 Carta cível de sentença formal de partilhas passada a Maria Júlia de Oliveira Fernandes, extraída dos autos 

cíveis de inventário orfanológico por óbito de Joaquim Filipe Fernandes, para servir de posse e título da sua 

meação (10-11-1890). 



 

 

 

649 Carta de sentença formal de partilhas passada a favor de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, extraída 

dos autos cíveis de inventário que se procedeu por óbito de seu pai Joaquim Filipe Fernandes (13-8-1892). 

 

650 Carta de sentença formal de partilhas passada a favor da co-herdeira Maria do Carmo Rojão de 

Vasconcelos Rosado, extraída do autos orfanológicos que se procedeu por falecimento de Maria Amália da 

Silveira Aguiar Rosado (12-9-1893). 

 

651 Carta de sentença formal de partilhas dos bens que, no inventário orfanológico que se procedeu por óbito 

de Marcos Gomes de Vasconcelos Rosado, pertencem à sua filha Maria do Carmo de Vasconcelos Rosado (2-

8-1894). 

 

652 Carta de sentença de partilhas para título passada a favor de Guilhermina de Oliveira Fernandes de 

Carvalho, Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes e de Joaquim Filipe de Oliveira Fernandes em que foram 

julgados como os únicos herdeiros de sua mãe Maria Júlia de Oliveira Fernandes (1-7-1907). 

 

653 Forma de partilhas, passada pelo Juízo de Direito da Comarca do Seixal, para título e posse, passada a 

favor de José Antunes, morador em Paio Pires, extraída do inventário orfanológico por morte de João Antunes 

(10-2-1913); em anexo encontra-se o respectivo registo da carta cível (11-3-1913). 

 

654 Carta de sentença formal de partilhas extraída do inventário orfanológico por óbito de Maria de Sousa 

Faria e Melo Fernandes a favor do viúvo Joaquim Filipe Piteira Fernandes (9-11-1917). 

 

655 Carta de sentença formal de partilhas extraída do inventário orfanológico por óbito de Maria de Sousa 

Faria e Melo Fernandes a favor da co-herdeira Maria Angélica de Sousa Fernandes (10-11-1917). 

 

656 Carta de sentença de partilhas passada a favor do co-herdeiro António Miguel de Sousa Fernandes, 

extraída do inventário feito por óbito de sua mãe Maria de Sousa Faria e Melo Fernandes (1-12-1920). 

 

657 Carta cível de sentença de partilhas passada a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes, extraída da 

partilha adicional feita no inventário instaurado por óbito de sua mãe Maria de Sousa Faria e Melo Fernandes 

(14-12-1920). 

 

658 Carta cível de sentença formal de partilhas passada a favor de Maria Angélica de Sousa Fernandes, 

extraída dos autos cíveis do inventário orfanológico que se procedeu por óbito de Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes (11-6-1929). 

 

659 Carta de sentença cível de partilhas passada a favor do co-herdeiro Joaquim Filipe Rosado Fernandes, 

extraído dos autos cíveis do inventário orfanológico por óbito de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (13-6-1929). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – C / 01 – 02  

Título: Escrituras de partilhas 



 

 

Datas: 1851 – 1937  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 17 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Outra forma de partilhas usual na família Rosado Fernandes assumia a forma de escrituras, 

quer entre membro da família, quer entre terceiros. A escritura mais antiga data de 1851, ano em que Florinda 

Maria Pereira, residente no Monte do Xerez, e Joaquim da Costa Teixeira ratificaram em escritura os bens que 

ficaram por óbito de Vitória Rosa. 

 

660 Traslado de uma escritura de ratificação de partilhas que entre si fizeram Florinda Maria Pereira e o seu 

segundo marido Estevão Mendes Caeiro (residentes no Monte do Xerez do Meio) com Joaquim da Costa 

Teixeira dos bens que ficaram por óbito de Vitória Rosa (viúva de José Velada), incluindo os bens adquiridos 

por ela no seu segundo casamento com Joaquim da Costa Teixeira e de acordo com o quinhão pertencente ao 

herdeiro da viúva Joaquim Velada (7-12-1851). 

 

661 Escritura de confissão e quitação entre Domingos Piteira Fernandes e Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela 

obrigação de partilha dos bens constantes no inventário que se procedeu por morte de seu pai António 

Jacinto Piteira Fernandes (31-8-1863). 

 

662 Escritura de partilhas amigáveis que entre si fazem Domingos Piteira Fernandes, Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes, Maria Jacinta Godinho Fernandes e Ana Luísa Godinho Fernandes dos bens que ficaram por óbito 

de Maria Luísa Godinho Fernandes (31-8-1863). 

 

663 Traslado de uma escritura de partilhas amigáveis que entre si fazem Maria do Carmo de Vasconcelos 

Rosado, viúva, e seus filhos Domingos Rosado de Vasconcelos, João José de Vasconcelos Rosado, Manuel 

Gomes Rosado de Vasconcelos e Marcos Gomes de Vasconcelos Rosado, dos bens do falecido Joaquim 

Silvestre Rosado (2-7-1873). 

 

664 Escritura de partilhas amigáveis que entre si fazem Antónia Maurícia de Matos Fernandes (viúva de José 

Joaquim Fernandes), Joaquim Filipe Fernandes (e sua esposa Maria Júlia de Oliveira Fernandes), Miguel Piteira 

Fernandes (e sua esposa Ana Amália de Matos Fernandes), Matias Piteira Fernandes (e sua esposa Maria 

Glória de Matos Fernandes), Domingos Piteira Fernandes e Joaquim Filipe Piteira Fernandes, dos bens 

inventariados que ficaram por óbito de José Joaquim Fernandes (31-8-1875). 

 

665 Escritura de caução com hipoteca da Herdade da Cerejeira, dos bens que ficaram por óbito de Maria 

Antónia Rojão de Vasconcelos Rosado, em escritura de partilhas lavrada em Maio de 1875, que entre si 

fizeram Marcos Gomes de Vasconcelos Rosado, como viúvo, e Maria das Dores de Vasconcelos Rosado, João 

José de Vasconcelos Rosado, Maria do Carmo de Vasconcelos Rosado e Joaquim Silvestre Rosado, como filhos 

menores (3-12-1875). 

 

666 Traslado de uma escritura de partilhas amigáveis que entre si fazem José de Sousa Faria e Melo e Maria 

José de Sousa Faria e Melo Fernandes dos bens que ficaram por óbito do seu pai Luís de Sousa Faria e Melo 

(9-10-1887). 



 

 

 

667 Escritura de partilhas adicional que entre si fazem Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado, João José 

Vasconcelos Rosado e Maria do Carmo Rosado Fernandes dos bens deixados por óbito de seu pai Marcos 

Gomes de Vasconcelos Rosado: uma courela de terra à Guarda das Rojoas, dois olivais no sítio dos Quartinhos 

e uma courela de terra situada na Guarda das Rafaelas (4-4-1902). 

 

668 Partilhas dos bens que pertenceram a Sebastião Vasquez Domingues, entre os quais se destaca a Herdade 

do Castelo (27-12-1905). 

 

669 Escritura de partilhas da Herdade da Faleira e Faleirinha, da Herdade da Almocreva e de um foro de 1500 

réis imposto na Cerca dos Estudos entre José Domingues Fernandes e Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes 

(7-3-1908). 

 

670 Traslado de uma escritura de partilhas amigáveis e de quitação entre Guilhermina Oliveira Fernandes de 

Carvalho, Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes e José Domingues Fernandes dos bens que ficaram por óbito 

de seu irmão Joaquim Filipe de Oliveira Fernandes (13-5-1918). 

 

671 Certidão de uma escritura de partilhas amigáveis dos bens da falecida Maria Teresa Fernandes de Sousa e 

Melo, que entre si fazem Joaquim Filipe Piteira Fernandes e João de Sousa Faria e Melo (16-7-1919). 

 

672 Traslado de uma escritura de partilhas que entre si fazem Teresa Jesus de Mata, Eduardo Francisco Mata e 

João Francisco Mata dos bens que ficaram por óbito de Francisco António Mata Mulheres (18-12-1929). 

 

673 Certidão de uma escritura de partilhas adicional que entre si fizeram Joaquim Silvestre de Vasconcelos 

Rosado, João José de Vasconcelos Rosado e Maria do Carmo Rosado Fernandes, celebrada no dia 4 de Abril de 

1902, dos bens deixados por óbito de Marcos Gomes de Vasconcelos Rosado (5-3-1932). 

 

674 Escritura de partilhas pela qual Joaquim Filipe Rosado Fernandes, José de Sousa Rosado Fernandes e Maria 

Adelaide Rosado Fernandes Formigal são constituídos os únicos herdeiros sucessíveis da falecida Maria do 

Carmo Rosado Fernandes; assim, segundo a escritura, a herança foi dividida em duas meações iguais: uma 

para os três herdeiros, outra para o viúvo – António Miguel de Sousa Fernandes (21-6-1933). 

 

675 Escritura de partilhas que entre si fazem António Miguel de Sousa Fernandes e os seus três filhos dos bens 

deixados por óbito de Maria do Carmo Rosado Fernandes (21-6-1934). 

 

676 Escritura de partilhas dos bens de António Miguel de Sousa Fernandes que, sem testamento, deixou aos 

seus únicos herdeiros: Joaquim Filipe Rosado Fernandes, José de Sousa Rosado Fernandes e Maria Adelaide 

Rosado Fernandes Formigal (25-8-1937); em anexo, uma certidão do registo de uma escritura que entre si 

fazem Joaquim Filipe Rosado Fernandes, José de Sousa Rosado Fernandes e Mário Farinha Formigal (como 

procurador de sua mulher Maria Adelaide Rosado Fernandes Formigal) dos bens que ficaram por óbito de seu 

pai – António Miguel de Sousa Fernandes (25-8-1937). 

 

 



 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – C / 01 – 03  

Título: Registo de partilhas 

Datas: 1873  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 5 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Os registos na Conservatória do Registo Predial assumiam uma forma peremptória para 

salvaguardar quer o património quer as partilhas entre a família. É uma das tipologias mais comuns nos acervos 

familiares e optamos por constituir uma série com documentos relacionados com o registo das partilhas nas 

divisões de heranças da família.  

 

677 Registo da partilha da herança de Joaquim Silvestre Rosado no ano de 1873. 

 

678 Registo das propriedades que ficaram pertencendo a Maria Angélica de Sousa Fernandes por falecimento 

de seu pai Joaquim Filipe Piteira Fernandes: Herdade de Vale de Manantio e Roncão do Castelo, Herdade de 

Cid Almeida, Herdade de D. Margarida, Herdade da Vaquinha e Herdade do Penedo Furado (s/d). 

 

679 Registo de oito foros e dez domínios directos impostos em várias propriedades que, por óbito de Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes, constituíram herança da sua filha Maria Inácia de Sousa Fernandes (s/d). 

 

680 Relação e avaliação dos bens a partilharem, pertencentes ao casal António Miguel de Sousa Fernandes e 

Maria do Carmo Rosado Fernandes (s/d). 

 

681 Registo das partilhas dos bens que ficaram a pertencer a Joaquim Filipe Rosado Fernandes, José de Sousa 

Rosado Fernandes e Maria Adelaide Rosado Fernandes Formigal por óbito de António Miguel de Sousa 

Fernandes (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – C / 01 – 04  

Título: Liquidações 

Datas: 1917  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta subsérie é constituída por documentos relativos a liquidações para efeitos de partilhas 

de bens entre os membros da família. 

 

682 Registo da liquidação para efeitos de partilhas dos bens partilhados pelos cinco co-herdeiros (7-9-1917). 

 

683 Registo da liquidação dos valores que foram partilhados pelos cinco co-herdeiros da casa agrícola cujas 

importâncias são constituídas por diferente títulos de receita (1-12-1917). 

 

 

 



 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – C / 01 – 05  

Título: Rascunhos de partilhas 

Datas: s/d  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 1 Documento – papel  

Âmbito e conteúdo: Finalmente, encontramos um rascunho das descrições das propriedades que, numa partilha, 

couberam a Maria Inácia de Sousa Fernandes. 

 

684 Descrição das propriedades rústicas, situadas no concelho de Moura, que, em partilha, couberam a Maria 

Inácia de Sousa Fernandes (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – C / 02 

Título: Escrituras 

Datas: 1775 – 1959  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 46 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Uma das séries mais extensas do arquivo diz respeito às imensas escrituras produzidas ente 1775 

e 1959. Todas estas escrituras estão relacionadas com a transmissão e transacção de propriedades. A constituição 

desta série justifica-se na medida que, no que toca a estas propriedades, apenas encontramos um único documento, 

não justificando a sua integração da série “propriedades”. Contudo, podemos encontrar documentos relativos a 

algumas propriedades que constituem a série atrás designada; tal facto deve-se à circunstância de estarem, numa 

mesma escritura, mencionadas várias propriedades, pelo que optamos pela sua integração nesta série. 

 

685 Escritura de compra e venda de uma morada de casas e de um ferragial no Monte do Carrapatelo que 

Gregório Dias Bugalho vende a Manuel Mendes Bugalho pelo preço de 8.000 réis (22-4-1775). 

 

686 Escritura de compra e venda de uma fazenda situada no termo da vila de Monsaraz, que o cabido da Sé de 

Évora vende a Francisco José Ribeiro pela quantia de 9 mil réis (14-6-1802). 

 

687 Escritura de aforamento perpétuo de uma porção de terra na Herdade do Roncalinho, freguesia de São 

Tiago de fora, que Simão Pais do Amaral afora a José Martins pelo foro anual de 20 alqueires de trigo (19-12-

1812). 

 

688 Traslado de uma escritura de aforamento perpétuo de um quinhão de pão na Herdade do Alimo, no 

termo de Monsaraz, que António de Aguilhar Monrroy e Meneses afora a José Mendes pelo foro anual de 19 

mil réis (1-10-1816). 

 

689 Escritura de compra e venda de uma morada de casas na aldeia dos Reguengos que Francisco Lopes 

Ferreira vende a Maria Inácia Rosado (lavradora no Monte da Ribeira) pela quantia de 100 mil réis (10-10-

1827). 

 



 

 

690 Escritura de compra e venda da Herdade de Vila Real, situada na freguesia de São Leonardo, concelho de 

Mourão, que Joaquim Silvestre Rosado comprou a Manuel José pela quantia de 1.200$000 réis (10-2-1837). 

 

691 Escritura de compra e venda de uma olival, situado na vila de Mourão, que Silvestre Marques vende a 

Joaquim Silvestre Rosado pela quantia de 400 mil réis (16-2-1837). 

 

692 Escritura de arrendamento de todas as herdades que pertencem ao morgadio do Conde de Pombeiro, que 

António Pedro da Silva Pedroso, na qualidade de administrador geral da Casa do Conde de Pombeiro, arrenda 

a Joaquim José Fernandes pelo prazo de 6 anos e renda anual de 850 mil réis (22-3-1843). 

 

693 Escritura de arrendamento da Herdade de Pau de Zambujo, situada na freguesia de São Miguel de 

Machede (Évora), que Joaquim José Fernandes, na qualidade de rendeiro geral da Casa do Conde de Zambujo, 

arrenda a Francisco Rosado Perdigão pelo prazo de 6 anos e 7 moios de trigo de renda anual (5-5-1843). 

 

694 Escritura de arrendamento da Herdade da Pedra Alva e terras anexas – Herdade do Paço – que Filipe 

Manuel de Sousa Pinção arrenda a José Joaquim Fernandes pelo prazo de 9 anos e renda anual de 40 moios 

de trigo (21-11-1843). 

 

695 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma courela, situada ao Guadiana, que João Veitor 

Soeiro Aparício vende a Inácia Rosa de Castro e Lima pela quantia de 800 mil réis (29-7-1845 

 

696 Escritura de arrendamento da Herdade do Mau Ladrão, situada no termo da vila de Aljustrel, que José 

Fortunato Freire Themudo arrenda a Joaquim Filipe Fernandes pelo prazo de 6 anos e renda anual de 330 mil 

réis (5-10-1854). 

 

697 Traslado de uma escritura de compra, venda e quitação de umas casas, que servem de celeiro, sitas na Rua 

da Trincheira, em Reguengos de Monsaraz, que José Lopes Brás vende a Luís de Sousa Faria e Melo pela 

quantia de 91 mil réis (14-2-1857). 

 

698 Traslado de uma escritura de compra e venda de um foro de 3 mil réis, imposto num Ferragial ao Vale de 

Morgado, na freguesia de São Tiago (Beja), que Manuel Euletério de Castro Ribeiro vende a Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes pela quantia de 60 mil réis (5-10-1858). 

 

699 Traslado de uma escritura de compra, venda e quitação de duas herdades denominadas de Mercador e 

Quinta do Fidalgo, situadas na margem esquerda do Rio Guadiana, no termo da vila de Mourão, que Inácia 

Rosa Cortes da Costa Lima vende a Joaquim Silvestre Rosado pela quantia de 20 contos de réis (1-12-1859). 

 

700 Traslado de uma escritura de compra e venda de uma prédio rústico denominado Santo André e ferragial 

anexo que João de Sousa Tavares vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 300 mil réis (7-6-

1864). 

 

701 Traslado de uma escritura de troca de duas casas sitas na vila de Mourão, que entre si fazem Maria Amália 

da Silveira Aguiar Rojão e Marco Gomes de Vasconcelos Rosado (5-7-1871). 



 

 

 

702 Traslado de uma escritura de compra e venda com quitação de uma morada de casas situadas na Rua da 

Granja, em Mourão, que Rosa Teresa Canhão vende a Marcos Gomes de Vasconcelos Rosado pela quantia de 

100$800 réis (24-8-1875). 

 

703 Traslado de um escritura de compra e venda de uma porção de terra, situada nos subúrbios de Reguengos, 

que o Padre Francisco Garcia Pinheiro vende a José de Sousa Faria e Melo pela quantia de 80 mil réis (25-9-

1877). 

 

704 Traslado de uma escritura de compra e venda de um quinhão na Herdade da Folgôa, situada na freguesia 

de São Pedro do Corval, que Ana Joaquina Saramago vende a Luís de Sousa Faria e Melo pela quantia de 

157$506 réis (14-3-1882); em anexo, encontra-se o respectivo certificado do registo predial da escritura a 

favor de Luís de Sousa Faria e Melo (21-3-1882). 

 

705 Certidão passada a Joaquim Filipe Piteira Fernandes, certificando que este apresentou uma escritura de 

compra e venda, datada de 28 de Abril de 1988, pela qual comprou um conjunto de foros impostos no Monte 

do Alvarogiz a João António da Gama Lobo Pimentel, pela quantia de 311$600 réis (7-7-1888). 

 

706 Escritura de compra e venda, com quitação, de uma porção de terreno, situado nas proximidades da 

Ermida de São Cristóvão, que António Velada vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 30 mil 

réis (13-11-1888). 

 

707 Traslado de uma escritura de compra e venda do domínio directo de um foro anual de 800 litros de trigo, 

imposto na Herdade da Meia Légua, que José Maria de Carcomo Lobo e Figueroa vende a Miguel Eduardo de 

Oliveira Fernandes pela quantia de 406$080 réis (27-8-1891); em anexo, encontra-se a respectiva certidão do 

registo da escritura, datada de 10-11-1891. 

 

708 Traslado de compra de uma porção de terreno situado nos subúrbios de Reguengos, que Antonino 

Fernandes Palma vende a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela quantia de 20 mil réis (27-9-1893). 

 

709 Escritura de aforamento perpétuo de uma courela na antiga coutada de Mourão que a Câmara Municipal 

de Reguengos de Monsaraz afora a Manuel Frasco pelo foro anual de 1500 réis (16-9-1897). 

 

710 Escritura de arrendamento da metade indivisa das Herdades da Almocreva de Baixo, da Almocreva de 

Cima e do prédio urbano situado na Rua da Palma, que Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes arrenda ao seu 

irmão José Domingues Fernandes pelo prazo de 5 anos e renda anual de 650 mil réis pelas propriedades 

rústicas e 40 mil réis pela propriedade urbana (8-9-1901). 

 

711 Título de arrendamento assinado por Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes onde afirma ter arrendado ao 

seu irmão José Domingues Fernandes as propriedades da Herdades da Almocreva de Baixo, da Almocreva de 

Cima e do prédio urbano situado na Rua da Palma, tudo pelo prazo de 3 anos e renda anual de 650 mil réis 

pelas propriedades rústicas e 40 mil réis pela propriedade urbana (29-1-1907). 

 



 

 

712 Escritura de venda e quitação da Quinta das Canas, que Jesuíno António Pereira, na qualidade de 

procurador de Maria Marta Ferreira Micallef, vende a João Veríssimo Mendes Guerreiro do Castanheirinho 

pela quantia de 1.300$000 réis (10-5-1910). 

 

713 Escritura de remissão de um foro de 39 alqueires de trigo e 5 alqueires de cevada imposto na Herdade das 

Pieiras que Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprou a Manuel Duarte Laranja Gomes Palma pela quantia de 

640$965 réis (22-3-1912). 

 

714 Escritura de troca que entre si fazem Joaquim Filipe Piteira Fernandes e Afonso Godinho Pinto de duas 

courelas de terra de semear. O primeiro possui uma porção de terra nos Gorginos (freguesia da Luz) que troca 

com o segundo por uma courela de terra de semear e montado situada no Alto das Carazonas, na freguesia da 

Estrela (15-8-1916). 

 

715 Escritura de remissão de foros impostos em várias propriedades no concelho de Mourão, que António 

Miguel de Sousa Fernandes compra à Câmara Municipal de Mourão (24-7-1919). 

 

716 Escritura de compra e venda de um foro de 1$60 escudos imposto no Ferragial à Estrada do Poço de 

Aljustrel, que António Maria Mendonça vende a Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes pela quantia de 34$54 

escudos (25-10-1919). 

 

717 Escritura de compra e venda de um prédio urbano, situado na Rua Marques da Silva n.º 20, em Lisboa, que 

Joaquina Conceição Valente da Silva vende a António Miguel de Sousa Fernandes pela quantia de 20 mil 

escudos (6-3-1920). 

 

718 Escritura de arrendamento da Herdade da Garducha, situada no concelho de Mourão, que Sebastião 

Domingues e Henrique Nabarro Adame arrendam a António Miguel de Sousa Fernandes pelo prazo de 5 anos 

e renda anual de 1500 escudos (9-9-1920). 

 

719 Escritura de compra e venda de dois talhões de terra da Quinta do Garrido (ou do Bacalhau) que 

Domingos Melo Rebelo e João Luís Alves vendem a António Barbosa pela quantia de 4.698 escudos (2-1-

1924). 

 

720 Certidão emitida pelo Notariado Português da Comarca de Beja, certificando que, por escritura pública de 

23 de Agosto de 1894, José Domingues Fernandes, pai de José Joaquim Fernandes, tomou de arrendamento a 

Ernesto Augusto Campos de Carvalho, por 200 anos, dois talhões de terra, um situado na Herdade da Ponte e 

outro entre esta herdade e a Herdade da Cata e, por escritura de 20 de Abril de 1920, Miguel Eduardo de 

Oliveira Fernandes e José Joaquim Fernandes dividem entre si os dois talhões (30-3-1930). 

 

721 Escritura de venda e quitação de um prédio urbano, situado na Rua Alferes Malheiro, em Beja, que Luísa 

Galrito vende a Maria Angélica de Sousa Fernandes pela quantia de 2 mil escudos (22-5-1930). 

 

722 Escritura de arrendamento celebrada entre António Miguel de Sousa Fernandes, na qualidade de tutor de 

Maria Inácia de Sousa Fernandes, que arrenda a Herdade dos Canhonitos, a Herdade da Defesa das Areias, a 



 

 

Herdade das Casas do Fidalgo, a Herdade do Judeu, a Herdade da Pata, a Courela das Carazonas, o prédio 

rústico do alto das Carazonas, um ferragial na Estrela e o ferragial da Cova a José Garcia Perez pelo prazo de 4 

anos (2-6-1934). 

 

723 Escritura particular de arrendamento das Herdades de Vale Manantio, de Cid Almeida, de D. Margarida, da 

Vaquinha e do Penedo Furado, que António Miguel de Sousa Fernandes, como procurador de Maria Angélica 

de Sousa Fernandes, arrenda a António Vasquez Garcia pelo prazo de 4 anos e renda anual de 145 moio de 

trigo (2-6-1934). 

 

724 Certidão de uma escritura de compra e venda de 8.250 árvores de azinho existentes na Herdade da Defesa 

das Areias e de 7.250 árvores de azinho situadas nas Herdades do Judeu e da Pata, que Maria Inácia de Sousa 

Fernandes vende a José Fernandes Lourenço pela quantia de 120 mil escudos (6-5-1938). 

 

725 Certidão de uma escritura de compra e venda de 12.500 árvores de azinho existentes nas seguintes 

herdades: Defesa da Casa do Fidalgo, Defesa das Areias, Pata, Judeu e dos Canhonitos, que Maria Inácia de 

Sousa Fernandes vende a António Lopes Lindo pela quantia de 50 mil escudos (15-6-1938). 

 

726 Certidão de uma escritura de compra e venda de 5.195 árvores de azinho existentes nas Herdades da 

Peceninha, do Monte da Torre, da Azambuja, da Cerieira, do Monte dos Frades e da Amoreira de Cima, que 

Joaquim Filipe Rosado Fernandes, agindo como procurador de Maria Inácia de Sousa Fernandes, vende a 

Sebastião José do Ó Severo pela quantia de 80 mil escudos (24-2-1939). 

 

727 Escritura de arrendamento da Herdade da Brita e da Herdade da Bichana (anexas), que Maria Angélica de 

Sousa Fernandes dá de arrendamento a Guilherme Francisco Perdigão Reynolds pelo prazo de 4 anos e renda 

anual de 22 mil escudos (28-6-1944). 

 

728 Escritura de arrendamento da Herdade da Brita e da Herdade da Bichana, que Maria Angélica de Sousa 

Fernandes arrenda a Guilherme Francisco Perdigão Reynolds pela prazo 4 anos e renda anual de 15 mil 

escudos (15-8-1944). 

 

729 Certidão de uma escritura de compra e venda de um prédio urbano situado na Rua Conselheiro Meneses, 

na freguesia de São Tiago (Beja), que Maria Natália Camacho Palma vende a Maria Angélica de Sousa 

Fernandes pela quantia de 11 mil escudos (4-1-1949); em anexo, a certidão do registo predial, passado a favor 

de Maria Angélica de Sousa Fernandes de um prédio urbano situado na Rua Conselheiro Meneses em Beja 

(22-1-1949). 

 

730 Escritura de arrendamento da Herdade Cid Almeida e da Herdade Dona Margarida, que Maria Angélica de 

Sousa Fernandes arrenda à Sociedade Agrícola “Defesa de São Braz”, pelo prazo de 6 anos e renda anual de 

140 mil escudos (29-12-1959). 

 

 

 



 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – C / 03 

Título: Outros títulos de transacção  

Datas: 1794 – 1916  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 13 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta série cabem todos os documentos relativos a cartas de arrematações, declarações de 

vendas, cartas régias e títulos de venda de propriedades transaccionadas pela família ao longo das gerações e cuja 

dimensão não justificou a criação de diversas séries. 

 

731 Carta de arrematação de um ferragial, situado na Travessa dos Pinheiros, próxima da porta de São Bento, 

em Mourão, que João António Inácio de Abreu Rosa Guião arrematou em hasta pública pela quantia de 99 mil 

réis (4-12-1794). 

 

732 Carta cível de arrematação para posse da Herdade da Sousa, situada no sítio da Amarela, em Mourão, que 

Luísa Maria do Carmo arrematou em hasta pública pela quantia de 9.103$000 réis; a dita herdade foi 

penhorada aos herdeiros do falecido Joaquim José de Sousa (14-6-1836). 

 

733 Carta cível de arrematação passada a favor de Domingos António de Oliveira para titulo e posse de um 

ferragial situado ao Monte Derrubado que arrematou em hasta pública pela quantia de 130$800 réis (8-12-

1836). 

 

734 Declaração de venda assinada por Miguel António Pinheiro, declarando que vendeu a Joaquim Marques 

Ferrador uma courela de vinha e oliveira, situada nos subúrbios de Mourão, pela quantia de 40 mil réis (6-4-

1841). 

 

735 Carta cível de arrematação de um olival, situado junto ao Guadiana, que Inácia Rosa Cortes da Costa Lima 

arrematou em hasta pública pela quantia de 24 mil réis (22-1-1855). 

 

736 Carta régia de arrematação pela qual Luís de Sousa Faria e Melo arrematou, em hasta pública, uma pensão 

de 608 litros de trigo e 304 litros de cevada, que pertencia à Misericórdia de Monsaraz e estava imposta na 

Chaminé do Álamo, pela quantia de 507 mil réis (26-4-1882); em anexo, encontram-se dois documentos: o 

primeiro, um auto de posse do foro imposto na Herdade da Chaminé do Álamo passado a favor de Luís de 

Sousa Faria e Melo (11-7-1882); o segundo, a certidão do registo predial da carta régia passado a favor de Luís 

de Sousa Faria e Melo (2-8-1882). 

 

737 Declaração de venda assinada por Bernardino António da Silveira Lacerda Pinto que declara ter vendido a 

José de Sousa Faria e Melo, pela quantia de 44 mil réis, o domínio útil de uma porção de terra, denominada 

Vale do Golfe, situada na freguesia de Monsaraz (9-3-1887). 

 

738 Declaração de venda assinada por Joaquim António Marques e Ana Rita Ribeiro, que declaram ter vendido 

a Marcos Gomes de Vasconcelos Rosado um olival, situado à Rociada de Mendonça, pela quantia de 40 mil 

réis (23-5-1887). 



 

 

 

739 Título de venda passado por Maria da Glória Fragoso Segurado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes pela 

venda de um foro de 60 litros de trigo e 30 litros de cevada imposto na Herdade da Frutuosa, na freguesia de 

São Marcos do Campo (17-10-1901); em anexo, encontram-se dois documentos: o primeiro, uma procuração 

de Maria da Glória Fragoso Segurado constituindo seu bastante procurador seu irmão, Domingos Martins 

Gião, a quem confere amplos poderes para vender o foro imposto na Herdade da Frutuosa (12-10-1891); o 

segundo, a certidão do registo predial, passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes, comprovando a compra do 

foro imposto na Herdade da Frutuosa (25-11-1901). 

 

740 Declaração de venda pela qual Manuel Agostinho Freire e Maria Joaquina Fernandes Palma declaram ter 

vendido a Joaquim Filipe Piteira Fernandes uma porção de terreno situado nos subúrbios da vila de 

Reguengos de Monsaraz pala quantia de 16 mil réis (9-9-1894). 

 

741 Declaração de sublocação assinada por Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado, declarando que subloca 

a Egino de Sousa o chalé situado no Monte do Estoril pela renda anual de 350 mil réis; em anexo, encontra-se 

uma cópia da relação do mobiliário existente no chalé do Monte do Estoril (23-4-1903). 

 

742 Carta cível de arrematação de um foro de 2$00 imposto numas casas situadas na Rua da Biscanha 

(Coimbra), que Joaquim Filipe Piteira d’ Oliveira Fernandes arrematou pela quantia de 26$200 réis (1-12-

1907). 

 

743 Carta de arrematação de um foro de $20 centavos, imposto no Baldio da Manchoa, situado na freguesia 

de São Tiago em Monsaraz, que Joaquim Filipe Piteira Fernandes arrematou, em hasta pública, pela quantia 

de 7$80 escudos (25-4-1916). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – C / 04 

Título: Testamentos  

Datas: 1841 – 1944  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 15 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Os testamentos assumem, nas relações e transacções familiares, um papel importante como 

forma de transmissão de um bem móvel ou imóvel. Na família Rosado Fernandes aglomeramos um conjunto 

significativo de documentos que atestam a importância deste acto no seio familiar. 

 

744 Testamento de Rita Angélica Xavier Veloso de Barbuda, lavrado em 6-12-1841.  

 

745 Testamento de Úrsula Eduarda Veloso de Barbuda, lavrado a 8-3-1852. 

 

746 Testamento de Angélica Teodora Fernandes Varela e de seu marido José António Varela, lavrado em Évora 

no ano de 1855 (9-6-1855). 

 



 

 

747 Certidão passada a requerimento de José Maria de Oliveira Sampaio, certificando o conteúdo do 

testamento de José Bernardino Perdigão, lavrado no dia 28 de Março de 1857 (27-7-1869). 

 

748 Testamento de Luís de Sousa Faria e Melo lavrado em 29-8-1870; em anexo, encontra-se um auto de 

aprovação oficial do testamento de Luís de Sousa Faria e Melo, datada de 31-12-1883. 

 

749 Testamento de Maria Angélica de Sousa Fernandes, lavrado em 1871 (13-10-1871). 

 

750 Testamento de Angélica Rosa Perdigão, mulher de Domingos Piteira Fernandes, lavrado em 1-9-1874; em 

anexo, encontra-se um auto de quitação elaborado pelo Administrador do Concelho de Évora, pelo qual 

Domingos Piteira Fernandes é reconhecido como testamenteiro de Angélica Rosa Perdigão (15-9-1875). 

 

751 Testamento de Domingos Piteira Fernandes lavrado em 19-9-1880; em anexo, encontra-se um auto de 

aprovação oficial do testamento de Domingos Piteira Fernandes, datada de 19-9-1880. 

 

752 Testamento de Domingos Rosado Fernandes, lavrado no ano de 1884 (27-11-1884). 

 

753 Certidão do testamento de Domingos Piteira Fernandes passado pela Administração do Concelho de Évora 

a requerimento de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (22-4-1899). 

 

754 Traslado do testamento de Maria das Dores de Vasconcelos Rosado, lavrado a 2 de Junho de 1898 (5-7-

1899). 

 

755 Certidão do testamento de Maria Jacinta Godinho Fernandes Gião, passado pela Administração do 

Concelho de Reguengos a requerimento de Manuel Barreto (12-1-1906). 

 

756 Testamento de Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado, lavrado no ano de 1907 (31-1-1907). 

 

757 Testamento de Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado, lavrado no ano de 1908 (30-6-1908). 

 

758 Testamento de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, lavrado em 1928, revogando todos os registos 

testamentais anteriores (17-4-1928). 

 

759 Certidão do testamento cerrado de Joaquim Filipe Piteira Fernandes datada de 17-8-1928. 

 

760 Certidão passada pela Câmara Municipal de Beja, do testamento cerrado de Francisco Ferreira, lavrado a 

31 de Outubro de 1886 (27-5-1944). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – C / 05 

Título: Escrituras antenupciais   

Datas: 1886 – 1925  

Nível de descrição: série 



 

 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: As escrituras antenupciais constituem outra forma legal de transaccionar ou transmitir 

determinados bens entre famílias. Neste caso, o arquivo possui 3 escrituras com o contrato de casamento entre duas 

partes, revelando os pormenores da transacção de bens. 

 

761 Escritura antenupcial, pela qual se mostra o contrato de casamento entre Maria Luísa Sousa Fernandes 

(filha de Joaquim Filipe Piteira Fernandes e Maria de Sousa Faria e Melo Fernandes) com José Perdigão de 

Carvalho, Conde da Ervideira (5-6-1886); em anexo, encontram-se três certidões do registo da escritura 

antenupcial, datadas de 14-6-1886, 1-7-1886 e de 8-2-1887. 

 

762 Certidão passada a Manuel Augusto Ferreira Peres certificando a apresentação de uma escritura de 

contrato dotal outorgada aos 23-10-1888, na qual se mostra o contrato de casamento entre Manuel Augusto 

Ferreira Peres e Inês de Sousa Faria e Melo e do qual se dotam com os seguintes termos: 1- domínio directo 

de um foro de 25 mil réis imposto numas casas na Praça do Giraldo; 2 – o foro de 1087 litros de trigo, 362 

litros de cevada e 5 galinhas, imposto na Herdade de Buncapéde; 3 – o foro de 825 litros de trigo imposto na 

Herdade da Peceninha (23-10-1888). 

 

763 Escritura antenupcial, pela qual se mostra o contrato de casamento entre Maria Angélica de Sousa 

Fernandes e Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes (28-10-1901); em anexo, a respectiva certidão da escritura 

antenupcial, datada de 20-11-1925. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – C / 06 

Título: Doações   

Datas: 1902 – 1903 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Também as doações constituem outra forma legal de transaccionar ou transmitir determinados 

bens entre famílias. E também neste caso, a família possui três escrituras de doação, revelando os pormenores da 

transacção de bens. 

 

764 Traslado de uma escritura de doação de bens, com reserva de usufruto, que Maria das Dores de 

Vasconcelos Rosado doa a Maria do Carmo Rosado Fernandes, Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado, João 

José de Vasconcelos Rosado, Adelaide Virgínia dos Anjos, Isabel Augusta Palma e Ana Fernandes (3-4-1902); 

em anexo, a respectiva certidão do registo da escritura datada de 11-12-1903. 

 

765 Traslado de uma escritura de doação condicional dos bens de Maria das Dores de Vasconcelos Rosado, em 

que são doadores Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado e João José de Vasconcelos Rosado e como 

donatária Maria do Carmo Rosado Fernandes (4-4-1902); em anexo, encontra-se a respectiva certidão da 

escritura datada de 21-7-1902. 

 



 

 

766 Registo das participações efectuadas por Maria do Carmo Rosado Fernandes, Joaquim Silvestre de 

Vasconcelos Rosado e João José de Vasconcelos Rosado à Repartição da Fazenda em virtude das doações que 

receberam por falecimento de Maria das Dores Vasconcelos Rosado (5-4-1902). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / B – C / 07 

Título: Licitações   

Datas: 1917 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Série constituída pelas notas de todas as licitações de bens em que os membros da família Rosado 

Fernandes participaram. 

 

767 Nota para as licitações dos bens situados nas comarcas de Reguengos de Monsaraz, de Serpa, de Redondo, 

de Portel, de Moura, de Évora e de Beja (22-4-1917). 

 

768 Nota para as licitações sobre os utensílios da lavoura (s/d). 

 

769 Nota para as licitações sobre os géneros de consumo (s/d). 



 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / C 

Título: Gestão Financeira 

Datas: 1799 – 1976   

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 124 documentos – papel 

Âmbito e conteúdo: nesta secção incluímos toda a documentação relacionada com a actividade económica propriamente dita da 

família. Contemplam-se aqui duas subsecções: a primeira, a da contabilidade, onde se incluem documentos como livros de receita e 

despesa, recibos de pagamentos efectuados, entre muitos outros; na segunda, a qual intitulamos de “Empréstimo de capitais”, 

inserimos documentos cuja tipologia está relacionada com escrituras de empréstimos e escritura de quitação. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / C – A  

Título: Contabilidade 

Datas: 1799 – 1976   

Nível de descrição: subsecção 

Dimensão e suporte: 97 documentos – papel 

Âmbito e conteúdo: nesta subsecção incluem-se todos os documentos demonstrativos da actividade económica da família 

Rosado Fernandes ao longo dos anos. Duas séries sobressaem nesta subsecção: a dos recibos de pagamentos efectuados 

(principalmente foros e rendas) e a dos registos de receita e despesa do período compreendido entre 1895 a 1927. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / C – A / 01 

Título: Recibos 

Datas: 1799 – 1938  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 79 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta série inserimos todos os recibos relativos a pagamentos efectuados pela família. Por uma 

questão de pesquisa e facilidade, dividimo-la em três subséries: recibos de pagamentos, recibos de pensões e recibos 

de contribuições.  

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / C – A / 01 – 01  

Título: Recibos de pagamentos 

Datas: 1799 – 1937  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 68 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta subsérie possui todos os recibos relativos ao pagamento de foros e rendas de 

propriedades que a família aforava ou arrendava, ou, então, de foros que detinham em propriedades que 

administravam directa ou indirectamente.   

 



 

 

770 Recibo assinado por Francisco António de Castro comprovando que João Alberto Rasquinho pagou a 

quantia de 2 mil réis relativamente a um foro imposto numa morada de casas (19-8-1799).  

 

771 Recibo assinado por Francisco António de Castro comprovando que João Alberto Rasquinho pagou a 

quantia de 2 mil réis relativamente a um foro imposto numa morada de casas (17-7-1801). 

 

772 Recibo assinado por Maria Leocadia da Veiga comprovando que Domingos António de Oliveira pagou a 

quantia de 900 réis relativamente à arrematação da courela o canal (11-5-1835). 

 

773 Recibo assinado por António José de Abreu Guião comprovando que Manuel Gonçalves Ratinho pagou a 

quantia de 72 mil réis relativamente aos foros impostos numa Horta e em dois ferragiais, situados na Aldeia 

de Cima dos Reguengos (14-8-1839). 

 

774 Recibo assinado por António José de Abreu Guião comprovando que Manuel Gonçalves Ratinho pagou a 

quantia de 144 mil réis relativamente a seis anos de foros impostos numa Horta e em dois ferragiais situados 

na Aldeia de Cima dos Reguengos (2-11-1841). 

 

775 Recibo assinado por José Joaquim Pombinho, na qualidade de procurador de António José de Abreu Guião, 

comprovando que Manuel Augusto Mendes Papança pagou a quantia de 15 mil réis relativamente ao 

laudémio da quantia de 600 mil réis, com a qual comprou uma horta e dois ferragiais situados na Aldeia de 

Cima dos Reguengos (1-5-1845). 

 

776 Recibo assinado por José António Pais do Amaral comprovando que Domingos António de Oliveira pagou 

15 alqueires de trigo, relativamente a um foro imposto numa vinha situada na Herdade do Pombalinho em 

Beja (15-8-1846). 

 

777 Recibo assinado por José Joaquim Pombinho, na qualidade de procurador de António José de Abreu Guião, 

comprovando que Manuel Augusto Mendes Papança pagou a quantia de 24 mil réis relativamente a um foro 

imposto numa horta e em dois ferragiais situados na Aldeia de Cima em Reguengos de Monsaraz (15-8-1849). 

 

778 Recibo assinado por José Joaquim Pombinho, na qualidade de procurador de António José de Abreu Guião, 

comprovando que Manuel Augusto Mendes Papança pagou a quantia de 24 mil réis relativamente a um foro 

imposto numa horta e em dois ferragiais situados na Aldeia de Cima em Reguengos de Monsaraz (5-8-1850). 

 

779 Recibo assinado por José Joaquim Pombinho, na qualidade de procurador de António José de Abreu Guião, 

comprovando que Manuel Augusto Mendes Papança pagou a quantia de 24 mil réis relativamente a um foro 

imposto numa horta e em dois ferragiais situados na Aldeia de Cima em Reguengos de Monsaraz (4-8-1851). 

 

780 Recibo assinado por Henrique José Pires comprovando que João Rodrigues Nobre pagou a quantia de 

49$400 réis relativamente aos foros impostos na Herdade da Almocreva e do Carrascalinho (3-10-1851). 

 

781 Recibo passado a Joaquim Filipe Fernandes comprovando o pagamento de 1:986$845 réis relativamente 

ao processo de liquidação da herança de Domingos Piteira Fernandes (25-3-1858). 



 

 

 

782 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 24 mil réis relativamente 

à renda de um celeiro (30-3-1863). 

 

783 Recibo assinado por João Silvestre da [Arouca] comprovando que Joaquim Filipe Fernandes pagou a 

quantia de 11$930 réis (18-8-1863) 

 

784 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 44,5 alqueires de trigo 

relativamente ao foro imposto na Herdade do Carrascalinho (24-8-1863). 

 

785 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 240 alqueires de trigo e 

24 galinhas relativamente a uma renda imposta na Herdade do Carrascalão (31-8-1863). 

 

786 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 250 mil réis a João José 

Gonçalves de Almeida (31-10-1863). 

 

787 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento da renda da Herdade do 

Reguengo Grande (22-12-1863). 

 

788 Recibo assinado por Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando ter recebido de António Manuel 

Capitão-Mor a quantia de 118$556 réis (18-1-1864). 

 

789 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 24 mil réis relativamente 

à renda de um celeiro (30-6-1868). 

 

790 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 24 mil réis relativamente 

à renda de um celeiro (3-8-1868). 

 

791 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 43,5 alqueires de trigo 

relativamente a um foro imposto na Herdade do Carrascalinho (15-8-1868). 

 

792 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 90 alqueires de trigo e 

10 de cevada relativamente a um foro imposto na Herdade da Ponte (15-8-1868). 

 

793 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 4,5 alqueires de trigo 

relativamente a um quinhão imposto na Herdade do Carrascalinho (21-8-1868). 

 

794 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 54 alqueires de trigo 

relativamente a um foro de dois quinhões imposto na Herdade do Carrascalinho (28-8-1868). 

 

795 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 4.032$000 réis 

provenientes da bolota do Montado das Costas em Beja (17-9-1868). 

 



 

 

796 Cinco recibos passados a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 16 alqueires de 

azeite relativamente a um foro imposto no Lagar ao Cano (31-12-1868 a 6-1-1877). 

 

797 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 90 alqueires de trigo e 

10 de cevada relativamente a um foro imposto na Herdade da Ponte (16-8-1869). 

 

798 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 43,5 alqueires de trigo 

relativamente a um foro imposto na Herdade do Carrascalinho (23-8-1869). 

 

799 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 54 alqueires de trigo 

relativamente a um quinhão imposto na Herdade do Carrascalinho (28-8-1869). 

 

800 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 44 alqueires de trigo 

relativamente a um quinhão imposto na Herdade do Carrascalinho (27-10-1869). 

 

801 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 21 alqueires de trigo e 

11 de cevada relativamente às duas herdade que aforou na freguesia de Santa Clara do Louredo (15-8-1870). 

 

802 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 24 mil réis relativamente 

à renda de um celeiro situado no terreno de São Francisco em Beja (24-4-1874). 

 

803 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 240 alqueires de trigo 

relativamente a uma renda imposta na Herdade do Carrascalão (15-8-1874). 

 

804 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 25 alqueires de trigo e 

14 de cevada relativamente às duas herdade que aforou na freguesia de Santa Clara do Louredo (15-8-1874). 

 

805 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 44 alqueires de trigo de 

um quinhão imposto na Herdade do Carrascalinho (22-8-1874). 

 

806 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 43 alqueires de trigo de 

um foro imposto na Herdade do Carrascalinho (25-8-1874). 

 

807 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de um foro de 90 alqueires 

de trigo e 10 alqueires de cevada imposto na Herdade da Ponte (11-10-1874). 

 

808 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 600 mil réis 

relativamente à renda imposta na Herdade do Reguengo Grande (31-12-1874). 

 

809 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 24 mil réis relativamente 

ao aluguer de um celeiro no terreiro de São Francisco em Beja (27-1-1876). 

 



 

 

810 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 4 mil réis relativamente 

à renda de um celeiro situado no Largo da Corredoura em Beja (15-8-1876). 

 

811 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 40 mil réis pela 

arrematação de um lote de pastos nos ferragiais de Beja (31-8-1876). 

 

812 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 10$600 réis 

relativamente ao arrendamento de um terreno na Mina de Cobre em Beja (5-9-1876). 

 

813 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 90 alqueires de trigo e 

10 de cevada relativamente a um foro imposto na Herdade da Ponte (16-10-1876). 

 

814 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 3 mil réis relativamente 

a um foro imposto num pasto situado na Corredoura (14-11-1876). 

 

815 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 24 mil réis relativamente 

ao aluguer de um celeiro na cidade de Beja (27-11-1876). 

 

816 Recibo de recibos passados pelo Hospital do Espírito Santo em Portel comprovando que Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes pagou a quantia de 10 alqueires de trigo relativamente a um foro imposto na Herdade do 

Monte da Ribeira (7-8-1878 a 28-3-1914). 

 

817 Recibo passado a João José de Vasconcelos Rosado comprovando o pagamento de 2.500 réis do laudémio 

da Tapada das Cegonhas (24-10-1878). 

 

818 Recibos assinados por Joaquim Roncão Mendes Papança (conde de Monsaraz) comprovando que Luís de 

Sousa Faria e Melo (posteriormente José de Sousa Faria e Melo e Joaquim Filipe Piteira Fernandes) pagaram 

os foros impostos numa courela de vinha situada na Herdade do Ouchão (freguesia de Nossa Senhora da 

Caridade) de 18-9-1879 a 15-8-1924. 

 

819 Conjunto de recibos passados pela Santa Casa da Misericórdia de Moura comprovando que Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes pagou a quantia de 27 litros de trigo relativamente a um foro anual imposto em duas casas 

e um ferragial situado nas Sesmarias de João Vicente, na freguesia da Estrela (15-8-1880 a 10-8-1899). 

 

820 Conjunto de recibos passados pelo Seminário Diocesano de Évora comprovando que Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes pagou a quantia de 56 alqueires de trigo e 38 de cevada relativamente a um foro imposto na 

Herdade das Beatas (15-8-1880 a 13-1-1917). 

 

821 Conjunto de recibos passados por António de Sousa Faria e Melo, comprovando que Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes pagou a quantia de 37$200 réis relativamente a dois foros impostos na Herdade do Baldino (28-8-

1883 a 5-9-1909). 

 



 

 

822 Conjunto de recibos passados pela Santa Casa da Misericórdia de Moura comprovando que Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes pagou a quantia de 6,8 litros de trigo relativamente a um foro imposto em duas casas e um 

ferragial situado na aldeia da Estrela (15-8-1884 a 5-8-1893). 

 

823 Conjunto de recibos passados por João Barreiros da Torre Vaz Freire comprovando que Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes pagou a quantia de 30 alqueires de trigo relativamente a um foro imposto na Herdade das 

Amoreiras de Cima (14-11-1884 a 1-10-1912). 

 

824 Conjunto de recibos passados por Maria Leonor Manuel de Vilhena Mesquita Pimes de Arce comprovando 

que Joaquim Filipe Piteira Fernandes pagou a quantia de 22 alqueires de trigo e de cevada relativamente a um 

foro imposto na Herdade das Amoreiras de Cima (15-8-1885 a 15-8-1911). 

 

825 Conjunto de recibos passados pela Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz comprovando que Luís de 

Sousa Faria e Melo (e posteriormente Joaquim Filipe Piteira Fernandes) pagou a quantia de 240 réis 

relativamente a um foro anual imposto na Horta do Guião (13-6-1888 a 15-8-1915). 

 

826 Recibos passados a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 20 alqueires de trigo, 

20 de cevada e 24 galinhas relativamente a um foro imposto na Herdade do Monte da Igreja, situada na 

freguesia do Pigeiro (15-8-1894 a 15-4-1911). 

 

827 Recibo assinado por Afonso Godinho Pinto comprovando que Joaquim Filipe Piteira Fernandes pagou a 

quantia de 20 mil réis relativamente à renda de uma courela situada na freguesia de Nossa Senhora da Estrela 

(27-4-1896). 

 

828 Recibo assinado por António Miguel de Sousa Fernandes e sua mulher comprovando que receberam de 

Maria das Dores de Vasconcelos Rosado a quantia de 3.828:818 réis proveniente das terras que Joaquim 

Silvestre de Vasconcelos Rosado devia de acordo com o inventário que se procedeu por óbito de Marcos 

Gomes de Vasconcelos Rosado (2-6-1898). 

 

829 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento da renda do prédio situado 

na Rua de São Paulo em Lisboa (20-5-1899). 

 

830 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento da renda do prédio situado 

na Rua de São Paulo em Lisboa (20-11-1900). 

 

831 Recibos passados a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento da quantia de 514 

alqueires de trigo e 270 de cevada relativamente a um foro imposto na Herdade da Fonte Boa (6-8-1902). 

 

832 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento da quantia de 247 alqueires 

de trigo e 104 de cevada relativamente a um foro imposto na Herdade da Galvoeira (15-8-1902). 

 

833 Recibo passado a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento da quantia de 117$885 réis 

relativamente a um foro imposto na Herdade da Galvoeira (15-8-1903). 



 

 

 

834 Cinco recibos passados a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento da quantia de 27 

decalitros de trigo relativamente a um foro imposto numa casa e courela nas Sesmarias, na freguesia da 

Estrela (16-8-1906 a 16-8-1912). 

 

835 Recibo passado a António Miguel de Sousa Fernandes comprovando o pagamento de 5.678$700 réis 

relativamente à venda de um foro constante do processo da carta precatória da 1ª vara cível da Comarca de 

Lisboa, extraída dos autos de execução da sentença que Luciano de Oliveira moveu contra José Joaquim de 

Vasconcelos Gusmão (13-7-1909). 

 

836 Recibos passados a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento da quantia de 215$250 

réis relativamente a um foro imposto na Herdade da Fonte Boa (14-8-1913). 

 

837 Recibo passado a António Miguel de Sousa Fernandes comprovando o pagamento de 1.458 escudos à 

Fazenda do Concelho de Mourão (23-7-1919). 

 

838 Recibos passados a Maria Inácia de Sousa Fernandes comprovando o pagamento de vários foros impostos 

nas suas propriedades durante o ano de 1937 (31-12-1937). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / C – A / 01 – 02 

Título: Recibos de pensões 

Datas: 1875 – 1938  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 7 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta subsérie possui todos os recibos relativos ao pagamento de pensões, em dinheiro ou em 

géneros, quer a familiares, quer a terceiros.    

 

839 Recibos passados a Joaquim Filipe Piteira Fernandes comprovando o pagamento de 69 mil réis a Maria 

José Fernandes Falé relativamente a uma pensão vitalícia por morte de José Joaquim Fernandes (8-8-1875 a 

25-6-1899). 

 

840 Recibos da pensão vitalícia de 600 litros de trigo que Catarina Emília Fernandes recebe anualmente por 

óbito de Domingos Piteira Fernandes (20-6-1881 a 1-4-1928). 

 

841 Recibos da pensão vitalícia que Plácido Augusto recebe anualmente por óbito de Luís de Sousa Faria e 

Melo (21-11-1887 a 21-11-1913). 

 

842 Recibos da pensão anual que Antónia Lopes Rosado recebia de Maria José Faria e Melo Sousa Fernandes, 

por óbito de seu pai Luís de Sousa Faria e Melo (2-1-1888 a 22-4-1932). 

 



 

 

843 Recibos assinados por Joaquim Filipe Rosado Fernandes comprovando o pagamento de uma pensão 

mensal de 110 escudos a Guilhermina da Silva doada por Maria do Carmo Rosado Fernandes (1-11-1930 a 1-5-

1938). 

 

844 Recibos das pensões pagas mensalmente a Júlia Perdigão Piteira, deixada por testamento por Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes (11-1-1932 a 11-2-1937). 

 

845 Recibos das pensões assinados por Catarina Emília Fernandes comprovando o pagamento de uma pensão 

de 13$50 escudos paga por António Miguel de Sousa Fernandes (24-12-1932 a 22-7-1937). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / C – A / 01 – 03 

Título: Recibos das contribuições 

Datas: 1890 – 1976 

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 4 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Finalmente, nesta subsérie integramos todos os recibos produzidos no âmbito do pagamento 

de impostos, quer ao Estado quer à Igreja.     

 

846 Recibo passado a Joaquim Filipe Fernandes comprovando o pagamento de 14$310 réis relativamente aos 

emolumentos da escritura de partilhas, traslados, procurações, estampilhas de selos e papel selado dos bens 

que ficaram por óbito de Gertrudes Angélica Palma de Oliveira (11-4-1890). 

 

847 Recibos das contribuições gerais pagas ao Estado e à Igreja de 1891 a 1936. 

 

848 Recibo passado a Maria Angélica de Sousa Fernandes, comprovando o pagamento de 3.801$06 escudos à 

Fazenda Nacional relativamente à contribuição de registo de título gratuito por herança materna (4-5-1920). 

 

849 Declarações e recibos comprovativos do pagamento ao Estado do Imposto sobre a Indústria  Agrícola (25-

7-1963 a 9-2-1976). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / C – A / 02 

Título: Conta corrente 

Datas: 1881 – 1919  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Pequena série constituída para incluir os documentos produzidos no âmbito das contas correntes 

entre os administradores dos bens da família e outros proprietários ou instituições de crédito.  

 

850 Conta corrente pela qual Joaquim Filipe Piteira Fernandes deve a José Maria Ramalho Dinis Perdigão em 

31-12-1881. 



 

 

 

851 Relação da conta corrente de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes com a Caixa de 1-9-1918 a 31-8-1919. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / C – A / 03 

Título: Registo da receita e da despesa 

Datas: 1895 – 1927  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 7 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Uma das séries mais importante em qualquer arquivo familiar, de cariz histórico e patrimonial, é 

aquela que está relacionada com os registos da receita e da despesa. De uma forma geral, era nestes documentos que 

se registavam todos os movimentos da despesa e da receita das várias propriedades. Neste arquivo em particular, 

possuímos registos a partir de 1895 até 1927. 

 

852 Registo da despesa geral com a exploração agrícola da casa no ano económico de 1895-1896 (25-11-1896). 

 

853 Registo da despesa geral com a exploração agrícola da casa no ano económico de 1896-1897 (6-12-1897). 

 

854 Registo da despesa geral com a exploração agrícola da casa no ano económico de 1898-1899 (12-1-1900). 

 

855 Registo da despesa geral efectuada em várias herdades da casa agrícola de 1-11-1898 a 25-11-1907. 

 

856 Processo relativo à receita e despesa das propriedades da casa agrícola. É constituído pelos seguintes 

documentos: Registo dos trabalhadores e pagamento das diárias nas diferentes propriedades da casa agrícola 

de 25-9-1904 a 30-9-1905; Registo diário da receita e despesa da casa agrícola de 1-10-1904 a 30-9-1905. 

 

857 Contas da administração das propriedades que pertencem a Maria Inácia de Sousa Fernandes de 1-10-

1917 a 29-9-1927. 

 

858 Balancete retirado do livro das contas correntes relativamente ao ano de 1919; possui referências aos 

produtos agrícolas que se encontram nos armazéns de 1919 a 1922 (31-8-1919). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / C – A / 04 

Título: Registo dos rendimentos e produção 

Datas: 1898 – 1937  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 9 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série inclui todos os documentos relativos aos registos dos rendimentos e da produção nas 

várias propriedades da família. 

 

859 Registo da colheita de cereais no ano de 1898. 

 



 

 

860 Registo da entrada de cereais nos celeiros de Reguengos de Monsaraz provenientes de diversas 

propriedades no ano económico de 1899/1900. 

 

861 Registo da saída de cereais dos celeiros de Reguengos de Monsaraz no ano económico de 1899/1900, com 

início a 1 de Outubro de 1899. 

 

862 Registo dos cereais a receber em pagamentos de quartos, terças e de meias em diferentes herdades no 

ano de 1899. 

 

863 Registo dos cereais a receber em pagamentos de quartos, terças e de meias em diferentes herdades no 

ano de 1900. 

 

864 Registo da entrada de cereais nos celeiros de Reguengos de Monsaraz no ano de 1904. 

 

865 Registo da produção de cereais no ano de 1905. 

 

866 Registo da entrada de cereais nos celeiros de Reguengos de Monsaraz no ano de 1905. 

 

867 Registo dos rendimentos das Herdades do Xerez, de Vale Maceira, do Cercado, do Monte Barrigas, de Vale 

Rumeira e da Defesa da Sapata efectuados no dia 9-3-1937. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / C – B  

Título: Empréstimo de capitais 

Datas: 1849 – 1938   

Nível de descrição: subsecção 

Dimensão e suporte: 27 documentos – papel 

Âmbito e conteúdo: nesta subsecção podem incluir-se todos os documentos comprovativos do empréstimo de dinheiro, 

nomeadamente através de escrituras de empréstimo de capitais e de escritura de quitação. Pelo volume de documentação 

que possuímos, tudo leva a crer que a família desenvolvia esta actividade financeira com alguma regularidade. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / C – B / 01 

Título: Escrituras de empréstimo 

Datas: 1849 – 1938  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 16 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Todos os documentos relacionados com o empréstimo de capitais da família a terceiros, ou vice-

versa, foram incluídos nesta série. O primeiro documento data de 1849, ano em que José Joaquim Fernandes e 

Joaquim Filipe Fernandes emprestam 342 mil réis a Manuel Guerreiro Gago.   

 



 

 

868 Traslado de uma escritura de empréstimo e dívida da quantia de 342$800 réis, que José Joaquim 

Fernandes e seu irmão Joaquim Filipe Fernandes emprestam a Manuel Guerreiro Gago (18-10-1849). 

 

869 Traslado de uma escritura de empréstimo e dívida da quantia de 208$400 réis, que Joaquim Filipe 

Fernandes empresta a Manuel Jerónimo Gago (12-9-1853). 

 

870 Escritura de contrato mútuo, com fiança e hipoteca, do capital de 3.973$685 réis, a juro de 5% ano, que 

Maria Luísa Godinho empresta a Joaquim Filipe Fernandes (20-10-1854). 

 

871 Escritura de contrato mútuo com fiança e hipoteca do capital de 1 conto de réis que Miguel António Belém 

empresta a Joaquim José de Sousa Ramalho (24-7-1857). 

 

872 Escritura de empréstimo e confissão de dívida do capital de 1.200$000 réis, a juro de 4%, e hipoteca, que 

celebram como credor Joaquim Filipe de Soure e como devedor Joaquim Filipe Varela de Soure (8-6-1869). 

 

873 Traslado de uma escritura de contrato de dinheiro, a juro de 5%, da quantia de 501$900 réis, que 

Francisco Lopes Ferreira, da aldeia dos Reguengos, empresta a seu irmão José Mendes, lavrador da Herdade 

do Monte da Ribeira de Cima (18-10-1869). 

 

874 Certidão passada a Joaquim Filipe Fernandes, a 21 de Agosto de 1871, comprovando a apresentação, junto 

do Conservador da Comarca de Beja, de uma escritura de confissão de uma dívida com hipoteca, lavrada a 18 

de Agosto de 1871; em anexo a este documento, encontra-se um traslado de uma escritura de confissão de 

dívida da quantia de 1.100$000 réis, com hipoteca de bens de raiz, que fazem como credor Joaquim Filipe 

Fernandes e como devedor Francisco Barrete Moreira e Lança (18-8-1871). 

 

875 Processo relativo ao empréstimo de 10 contos de reis que José Joaquim Leal empresta a Domingos Piteira 

Fernandes. Este processo é constituído pelos seguintes documentos: Escritura de empréstimo de 10 contos de 

réis, durante 4 anos e com 6% de juro, que José Joaquim Leal empresta a Domingos Piteira Fernandes (6-11-

1876); Certificado pelo qual se prolonga a hipoteca de uns prédios de Domingos Piteira Fernandes pelo 

empréstimo de 10 contos de réis que contraiu junto de José Joaquim Leal (9-11-1876); Escritura de distrate do 

capital de 10 contos de réis que Joaquim Filipe Piteira Fernandes, como herdeiro de Domingos Piteira 

Fernandes, pagará a José Joaquim Leal (31-10-1880). 

 

876 Traslado de uma escritura de usura da quantia de 450 mil réis, a juro de 8%, que Luís de Sousa Faria e 

Melo empresta a José Lopes Segurado em 12-5-1880; em anexo a este documento, encontra-se o respectivo 

certificado de registo da escritura, datado de 17-2-1882. 

 

877 Traslado de uma escritura de usura da quantia de 1.500$000 réis, a juro de 5 %, que Francisco Inácio 

Ramalho empresta a Joaquim Filipe Varela de Sousa (19-1-1882); em anexo, encontra-se a respectiva certidão 

da escritura datada de 24-4-1882. 

 



 

 

878 Traslado de uma escritura de usura da quantia de 100 mil réis, a juro de 8%, que José de Sousa Faria e 

Melo empresta a Manuel Pereira Frade (29-3-1883). 

 

879 Traslado de uma escritura de contrato de usura da quantia de 100 mil réis, a juro de 8%, que José de Sousa 

Faria e Melo empresta a António Marques Fialho em 11-1-1884; em anexo a este documento, encontra-se o 

respectivo certificado de registo da escritura, datado de 15-1-1884. 

 

880 Escritura de empréstimo de 3 contos de réis que o Banco Eborense cede a Joaquim Filipe Varela de Soure, 

sendo seu fiador Manuel dos Santos Índias (12-9-1884). 

 

881 Processo relativo ao empréstimo de 25.200$000 réis que a Companhia Geral do Crédito Predial Português 

emprestou a Joaquim Filipe Fernandes e a sua mulher Maria Júlia de Oliveira Fernandes. É constituído pelos 

seguintes documentos (1893-1908): Documentos elaborado pela Companhia Geral do Crédito Predial 

Português, pelo qual constitui devedor Joaquim Filipe Fernandes e sua mulher Maria Júlia de Oliveira 

Fernandes da quantia de 25.200$000 réis, com juro de 5% ao ano (28-4-1893); Certidão passada a Maria Júlia 

de Oliveira Fernandes, certificando que esta apresentou uma declaração para registo provisório de hipoteca a 

favor da Companhia Geral de Crédito Predial Português, das Herdades da Faleira, Faleirinha e Oliveirinha e da 

Quinta da Faleira (22-9-1893); Certidão passada a requerimento de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, 

requerendo o cancelamento da inscrição de uma dívida de 25.200$000 réis que Joaquim Filipe Fernandes 

tinha tomado de empréstimo à Companhia Geral do Crédito Predial Português (17-7-1908). 

 

882 Escritura de confissão de dívida e obrigação da quantia de 33 contos de réis, que celebram como credor 

Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado e como devedor Jacinto Serrano Foreiro (12-6-1902). 

 

883 Certidão de uma escritura de empréstimo de 400 mil escudos, a juro de 8 % ao ano, que António Almeida 

Limpo empresta a Maria Inácia de Sousa Fernandes (6-4-1938). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / C – B / 02 

Título: Documentos de quitação de empréstimos 

Datas: 1870 – 1938  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 10 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta série colocámos todos os documentos que estão relacionados com a quitação de 

empréstimos, anulando, desta forma, a dívida.   

 

884 Escritura de extinção da dívida de 6.428$279 réis que Domingos Piteira Fernandes devia a João Rosado 

Perdigão e José Rosado Perdigão (26-12-1870); em anexo, encontra-se o respectivo certificado do registo da 

escritura (4-11-1872). 

 

885 Traslado de uma escritura de quitação da quantia de 200 mil réis que António Mendes Caeiro emprestou a 

Benvenuto António Piteira em escritura lavrada a 18 de Março de 1873 (23-5-1880). 



 

 

 

886 Traslado de uma escritura de quitação da quantia de 4 contos de réis que entre si fazem José Rosado 

Perdigão e Joaquim Filipe Piteira Fernandes (7-12-1880). 

 

887 Traslado de uma escritura de quitação da quantia de 2 contos de réis que entre si fazem João Rosado 

Perdigão e Joaquim Filipe Piteira Fernandes (3-2-1881). 

 

888 Traslado de uma escritura de distrate e quitação da quantia de 105 mil réis, a juro de 10%, que a firma 

Beltran e Sobrinho tinha emprestado a Joaquim Palma e sua mulher (5-11-1881). 

 

889 Escritura de quitação da quantia de 89$606 réis, pela qual Joaquim Filipe Varela de Soure pagou a dívida a 

António de Sousa Faria e Melo (21-10-1888). 

 

890 Traslado de uma escritura de quitação da quantia de 2.054$227 réis, que Guilhermina de Oliveira 

Fernandes tinha emprestado a Maria Júlia de Oliveira Fernandes (15-3-1892). 

 

891 Escritura de quitação da quantia de 24.965$500 réis que o Banco Eborense tinha emprestado a José 

Joaquim de Vasconcelos Gusmão em duas escrituras: a primeira, lavrada a 28 de Maio de 1880, pela qual o 

Banco abriu uma conta corrente até à quantia de 14.500$000 réis; a segunda, lavrada a 21 de Julho de 1894, 

pela qual o Banco Eborense abriu outra conta corrente até à quantia de 10.500$000 réis, com hipoteca de seis 

courelas no sítio da Amarela e uma courela nos Garrochais, denominadas de Torrinha e Brás Lopes (7-6-1895). 

 

892 Escritura de quitação da quantia de 6 contos de réis, que Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado devia a 

Adelaide Virgínia dos Anjos Afreixo, pelos serviços prestados por esta à sua tia Maria das Dores de 

Vasconcelos Rosado (28-3-1903). 

 

893 Certidão de uma escritura de quitação da quantia de 400 mil escudos, a juro de 8 % ao ano, que António 

Almeida Limpo emprestou a Maria Inácia de Sousa Fernandes em escritura lavrada no dia 7 de Abril de 1938 

(22-8-1938). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / C – B / 03 

Título: Propostas de empréstimos 

Datas: s/d  

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 1 Documento – papel  

Âmbito e conteúdo: Finalmente, nesta série colocámos apenas um documento – um rascunho de várias escrituras para 

proposta ao Crédito Predial.   

 

894 Registo de títulos de várias escrituras apresentadas com a proposta de empréstimo ao Crédito Predial 

(s/d). 



 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D 

Título: Actividades Individuais 

Datas: 1861 – 1975   

Nível de descrição: secção 

Dimensão e suporte: 156 documentos – papel 

Âmbito e conteúdo: Esta secção está relacionada com as actividades individuais da família, e nela cabem todos os documentos 

relativos a cada membro da família, não se tratando de documentação que diga directamente respeito a toda a família como 

instituição globalizante, mas sim a cada elemento que a forma ao longo do tempo. Assim, esta secção admite tantas subsecções 

quanto os indivíduos da família cujas actividades individuais se encontram documentadas. Desta forma, optamos por constituir 

quatro subsecções: a de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, a de António Miguel de Sousa Fernandes, a de D. Maria Angélica de Sousa 

Fernandes e, finalmente, a do Dr. Joaquim Filipe Rosado Fernandes. Os restantes elementos que produziram / receberam 

documentação, mas cujo volume não justificava por si a constituição de uma subsecção, resolvemos integrar o seu acervo numa 

destas subsecções de acordo com a maior afinidade familiar que possuía em relação ao titular da subsecção. Por exemplo, todos os 

documentos produzidos por Luís de Sousa Faria e Melo foram inseridos na subsecção de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (genro). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A  

Título: Joaquim Filipe Piteira Fernandes 

Datas: 1862 – 1939   

Nível de descrição: subsecção 

Dimensão e suporte: 38 documentos – papel 

Âmbito e conteúdo: Um dos primeiros grandes produtores de documentação da família foi Joaquim Filipe Piteira Fernandes, 

que, segundo a informação adquirida na documentação do arquivo, terá sido, porventura, o grande impulsionador das 

actividades agrícolas da família. Casou com D. Maria José de Sousa Faria e Melo Fernandes, filha de Luís de Sousa Faria e 

Melo. Desta união, nasceram cinco descendentes: António Miguel de Sousa Fernandes, D. Maria Angélica de Sousa 

Fernandes, D. Maria Inácia de Sousa Fernandes, D. Teresa Fernandes de Sousa e Melo e D. Maria Luísa de Sousa Fernandes. 

Morreu em 1928 com 86 anos de idade. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 01 

Título: Actividades pessoais / familiares 

Datas: 1862 – 1939 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 21 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta série incluímos toda a documentação produzida / recebida por Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes no âmbito das suas actividades pessoais, como a correspondência, procurações, acções cíveis, entre outras.  

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 01 – 01  

Título: Alvarás 

Datas: 1862 – 1871  



 

 

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie constituída por todos os alvarás passados a Joaquim Filipe Piteira Fernandes.  

 

895 Alvará passado pelo juiz de Direito João António Rodrigues de Miranda a Joaquim Filipe Piteira Fernandes, 

atestando que, aos 20 anos, o acha capaz para administrar as suas propriedades e os seus bens (4-2-1862).  

 

896 Alvará de coutamento passado pelo Conselho do Distrito de Évora a requerimento de Joaquim Silvestre 

Rosado da Herdade do Mercador (5-6-1865). 

 

897 Alvará de quitação passado pelo juízo de Administrativo da Comarca de Évora a Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes, atestando que este cumpriu todas as disposições testamentárias relativamente a Legados Pios, 

constantes no testamento de Domingos Piteira Fernandes (29-8-1871). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 01 – 02  

Título: Escrituras pessoais 

Datas: 1877  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 1 Documento – papel  

Âmbito e conteúdo: Série constituída apenas por uma escritura, datada de 1877, pela qual Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes está obrigado ao pagamento de uma pensão ao seu tio Miguel Piteira Fernandes.  

 

898 Traslado de uma escritura de obrigação e caução que celebram Joaquim Filipe Piteira Fernandes e sua 

esposa Maria de Sousa Faria e Melo Fernandes, Domingos Rosado Piteira Gião e sua esposa Ana Luísa 

Fernandes Gião e Domingos Piteira Fernandes, pela qual este último é obrigado, por escritura lavrada no dia 

28 de Agosto de 1875 e, na qualidade de representante de seu falecido pai, ao pagamento de uma pensão ou 

renda ao seu tio Miguel Piteira Fernandes (7-8-1877). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 01 – 03  

Título: Contra-fé 

Datas: 1866 - 1919  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: O arquivo possui três documentos relativos a três contra-fés que foram dirigidos a Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes. O primeiro data de 1866.  

 

899 Contra-fé elaborado pelo juiz de Direito da Comarca de Reguengos de Monsaraz, intimando Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes ao pagamento dos foros vencidos até ao dia 19 de Novembro de 1866 (22-11-1866). 

 



 

 

900 Contra-fé dirigido a Joaquim Filipe Piteira Fernandes, à sua mulher Maria de Sousa Faria e Melo Fernandes 

e a José de Sousa Faria e Melo para, num prazo de 30 dias, deslocarem-se ao Hospital de São José, para 

pagarem os encargos pios deixados em testamento por Luís de Sousa Faria e Melo (17-11-1888). 

 

901 Contra-fé dirigido a Joaquim Filipe Piteira Fernandes e à sua mulher Maria de Sousa Faria e Melo 

Fernandes para confirmarem ou negarem a existência dos bens que constam no inventário orfanológico de 

José de Sousa Faria e Melo (1-8-1919). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 01 – 04  

Título: Acções cíveis  

Datas: 1929  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 1 Documento – papel  

Âmbito e conteúdo: Outro documento importante no arquivo, está relacionado com uma acção cível que uma 

suposta filha ilegítima levantou contra Joaquim Filipe Piteira Fernandes.  

 

902 Requerimento de Jacinta Augusta Piteira Fernandes ao Juiz de Direito da Comarca de Reguengos de 

Monsaraz, pretendendo levar a termo uma acção com processo ordinário contra os herdeiros de Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes para ser considerada filha ilegítima do mesmo (15-2-1929). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 01 – 05  

Título: Certidões  

Datas: 1887 – 1939   

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 7 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta série inclui todas as certidões passadas a Joaquim Filipe Piteira Fernandes. Na sua 

maioria atestam rendimentos colectáveis, dívidas e contribuições prediais; encontramos também certidões de 

óbito ou relativas a inventários orfanológicos.  

 

903 Certidão passada a requerimento do Visconde da Ervideira, pretendo saber se Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes, possui dívidas para com a Fazenda Nacional, na qualidade de herdeiro do seu irmão Domingos 

Piteira Fernandes, falecido em Outubro de 1880 (27-1-1887). 

 

904 Certidão passada pelo escrivão da Fazenda do concelho de Reguengos de Monsaraz a requerimento de 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes, requerendo que lhe seja certificado o pagamento da respectiva contribuição 

por óbito de José de Sousa Faria e Melo (21-6-1899). 

 

905 Certidão passada pelas Finanças de Moura a requerimento de Manuel Jesus Galamba requerendo a 

certificação dos rendimentos colectáveis dos prédios descritos na matriz do concelho de Moura em nome de 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes (25-3-1917). 



 

 

 

906 Certidão passada pelas Finanças do concelho de Mourão a requerimento de Gaspar Peres Gomes a 

requerer o total da contribuição predial paga no ano de 1929/1930, das herdades que estão em nome de 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes: Herdade do Barroco, Herdade das Tabolinas, Herdade do Baldio de São 

Romão, Herdade da Corujeira e Herdade de São Romão (18-6-1930). 

 

907 Certidão passada pelas Finanças de Reguengos de Monsaraz a requerimento de Gaspar Peres Gomes, 

requerendo que o certifique qual a importância da contribuição predial do ano 1930 / 1931 pertencente às 

propriedades de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (2-6-1931). 

 

908 Certidão de óbito de Maria de Sousa Faria e Melo Fernandes (mulher de Joaquim Filipe Piteira Fernandes), 

tendo falecido a 2 de Março de 1917 com 67 anos de idade (5-3-1938). 

 

909 Certidão passada pela Secretaria Judicial da Comarca de Reguengos de Monsaraz comprovando a 

existência de uns autos de inventário orfanológico que se procedeu por óbito de Maria de Sousa Faria Melo 

Fernandes [esposa de Joaquim Filipe Piteira Fernandes] (18-5-1939). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 01 – 06  

Título: Procurações  

Datas: 1862 – 1885   

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta subsérie foram colocadas todas as procurações em que Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes interveio. Ambos os documentos encontrados estão relacionados com procurações emitidas a terceiros 

para resolver assuntos relacionados com as propriedades. 

 

910 Procuração de Manuel Gomes Ortiz pela qual constitui seu bastante procurador Francisco Mateus Palma, 

com poderes para cobrar a Joaquim Filipe Piteira Fernandes 90 alqueires de trigo e 10 de cevada 

relativamente ao foro imposto na Herdade da Ponte (28-12-1863). 

 

911 Procuração passada a Francisco Matos da Costa para este receber de Joaquim Filipe Piteira Fernandes a 

quantia de 30$995 mil réis como parte de um foro imposto nas Herdade da Defesa do Vale, Manantio e 

Roncanito, situadas na vila de Moura (3-12-1885). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 01 – 07  

Título: Correspondência recebida  

Datas: 1897 – 1928   

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 2 Maços – papel  



 

 

Âmbito e conteúdo: Nesta subsérie foi engloba toda a correspondência produzida e recebida por Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes no âmbito das suas funções familiares e particulares. 

 

912 Correspondência particular recebida por Joaquim Filipe Piteira Fernandes de 1897 a 1929 (30-8-1897 a 16-

5-1928). 

 

913 Correspondência particular recebida por Joaquim Filipe Piteira Fernandes de José Maria da Costa de 1897 

a 1929 (5-8-1916 a 9-9-1927). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 01 – 08  

Título: Outros documentos  

Datas: 1875 – 1922   

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta subsérie inserimos todos os documentos, cuja importância e número não justificavam a 

criação de outras séries documentais. 

 

914 Cópia da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Reguengos, datada de 19 de Junho de 1875, data 

em que foi instituída a Comarca de Reguengos de Monsaraz (19-6-1875). 

 

915 Deliberação da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz no sentido de conceder a Joaquim Filipe 

Piteira Fernandes uma sepultura no cemitério municipal pela quantia de 20 escudos (26-9-1926). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 02 

Título: Documentos de José de Sousa Faria e Melo 

Datas: 1895 – 1939 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: José de Sousa Faria e Melo era irmão de Maria José de Sousa Rosado Fernandes, mulher de 

Joaquim Filipe Piteira Fernandes. Optamos por colocar os seus documentos na secção de Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes por duas ordens de razão: o volume da documentação produzida por ele não justificava a criação de uma 

secção para ele; segundo, ao optarmos por este esquema, encontramos também uma solução coerente para a 

documentação de Luís de Sousa Faria e Melo e Maria Inácia de Sousa Fernandes (filha de Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes).  

 

916 Registo elaborado pelo escrivão da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz – Alexandre Lopes Braz 

– sobre as notícias da transferência da sede de concelho de Monsaraz para Reguengos; foi oferecido a José de 

Sousa Faria e Melo quando este cumpria o seu último mandato de presidente da Câmara de Reguengos (4-6-

1895).  

 



 

 

917 Certidão passada a requerimento de Belchior Ribeiro, certificando o teor do processo de liquidação que foi 

instaurado por óbito de José de Sousa Faria e Melo (18-5-1938). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 03 

Título: Documentos de Luís de Sousa Faria e Melo 

Datas: 1868 – 1899 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Luís de Sousa Faria e Melo era pai de Maria José de Sousa Rosado Fernandes, mulher de Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes, e de José de Sousa Faria e Melo.  

 

918 Certidão passada por António Gaspar Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal de Reguengos, 

certificando o teor dos bens que ficaram na posse de Luís de Sousa Faria e Melo por óbito da sua mulher 

Maria Inácia Fernandes de Sousa (4-8-1868).  

 

919 Certidão passada a requerimento de Luís de Sousa Faria e Melo, certificando quais os bens de raiz, foros, 

censos ou pensões que lhe couberam por inventário que se procedeu por óbito de sua mulher Maria Inácia 

Fernandes de Sousa (20-7-1868). 

 

920 Certidão do casamento de Manuel Augusto Ferreira Peres com Inês de Sousa Faria e Melo (sobrinha de 

Luís de Sousa Faria e Melo), celebrado no dia 24 de Outubro de 1888 pelo presbítero Francisco Augusto 

Guerreiro Branco (3-10-1889). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 04 

Título: Documentos de Maria Inácia de Sousa Fernandes 

Datas: 1905 – 1945 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: … Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: D. Maria Inácia de Sousa Fernandes era filha de Joaquim Filipe Piteira Fernandes. Grande parte da 

documentação produzida / recebida por Maria Inácia de Sousa Fernandes diz respeito à sua estadia na cidade do 

Porto, de onde se produziu uma profícua correspondência entre esta e a sua família e, também, entre Sofia Wendling e 

a família de D. Maria Inácia de Sousa Fernandes. O facto de integrarmos a sua documentação na secção de Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes prende-se uma vez mais com as razões apresentadas anteriormente, ou seja, não se justificava 

a criação de uma nova secção tendo em conta o escasso volume documental.  

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 04 – 01  

Título: Processo de interdição 

Datas: 1937 – 1945  



 

 

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 1 Documento – papel  

Âmbito e conteúdo: Durante parte da sua vida, D. Maria Inácia de Sousa Fernandes esteve internada no Hospital 

Conde Ferreira, situado no Porto. Esta subsérie contém alguns documentos relativos ao processo de interdição de 

D. Maria Inácia de Sousa Fernandes.  

 

921 Processo relativo à interdição de Maria Inácia de Sousa Fernandes (filha de Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes), sendo constituído pelos seguintes documentos: Certidão passada a requerimento de Joaquim 

Filipe Piteira Fernandes confirmando que existe, na 2ª Secção de Juízo da Comarca de Reguengos de 

Monsaraz, um auto de interdição por demência, requerido pelo próprio, a Maria Inácia de Sousa Fernandes, 

nomeando seu tutor Joaquim Filipe Rosado Fernandes (19-4-1937); Sentença proferida pelo Tribunal Judicial 

da Comarca de Reguengos de Monsaraz, levantando o auto de interdição por demência a Maria Inácia de 

Sousa Fernandes (23-11-1937); Procuração de Maria Inácia de Sousa Fernandes constituindo seu bastante 

procurador Joaquim Filipe Rosado Fernandes (14-2-1938); Três cartas de Maria Inácia de Sousa Fernandes (19-

3-1939 a 7-7-1939); Declarações assinadas por Maria Inácia de Sousa Fernandes (19-3-1939 a 30-7-1945); 

Relatório sobre as contas e as propriedades tuteladas de Maria Inácia de Sousa Fernandes, apresentado por 

Joaquim Filipe Rosado Fernandes aos membros do Conselho de Família (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 04 – 02  

Título: Certidões 

Datas: 1938 – 1939  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta subsérie inclui todas as certidões relacionadas com D. Maria Inácia de Sousa Fernandes.  

 

922 Certidão passada a requerimento de António de Almeida Limpo, certificando o teor da hipoteca que recai 

sobre o seu património como garantia da quantia de 400 mil réis que lhe emprestou Maria Inácia de Sousa 

Fernandes (18-4-1938). 

 

923 Certidão passada pela Secretaria Judicial da Comarca de Reguengos de Monsaraz certificando a existência 

de uma dívida em nome de Maria Inácia de Sousa Fernandes (30-1-1939). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 04 – 03  

Título: Despesas 

Datas: 1911 – 1936  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 6 Documentos – papel  



 

 

Âmbito e conteúdo: Nesta subsérie foram incluídos todos os documentos relativos às contas da receita e da 

despesa de D. Maria Inácia de Sousa Fernandes, quer aquelas que directamente diziam respeito à sua estadia no 

Hospital Conde Ferreira, que aquelas que eram apresentadas pela tutela.  

 

924 Contas das despesas efectuada por Maria Inácia de Sousa Fernandes no Porto, apresentadas por A. Vieira 

da Cruz (2-1-1911 a 29-6-1939). 

 

925 Contas das despesas efectuada por Maria Inácia de Sousa Fernandes no Hospital Conde Ferreira no Porto, 

apresentadas por Sofia Wendling (1-9-1918 a 1-8-1934). 

 

926 Relação da receita e da despesa dos bens de Maria Inácia de Sousa Fernandes de 1918 a 1928 e que não 

entraram nas contas da administração dos bens (2-7-1928). 

 

927 Relação das contas apresentadas por António Miguel de Sousa Fernandes relativamente às despesas 

efectuadas pela tutelada Maria Inácia de Sousa Fernandes, interdita e internada no Hospital Conde Ferreira 

no Porto (31-12-1928 a 29-9-1936). 

 

928 Resumo geral das contas das despesas apresentadas por Maria Inácia de Sousa Fernandes relativamente 

aos anos de 1928 a 1931 (28-5-1932). 

 

929 Resumo geral das contas das despesas apresentadas por António Miguel de Sousa Fernandes 

relativamente à tutelada Maria Inácia de Sousa Fernandes (24-10-1936). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 04 – 04 

Título: Correspondência recebida 

Datas: 1906 – 1937  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 1 Documento – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie com toda a correspondência recebida por D. Maria Inácia de Sousa Fernandes de 

1906 a 1918.  

 

930 Correspondência recebida por Maria Inácia de Sousa Fernandes nos anos de 1906 a 1918 (11-1-1906 a 11-

5-1937). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – A / 04 – 05 

Título: Correspondência de Sofia Wendling 

Datas: 1905 – 1928  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  



 

 

Âmbito e conteúdo: De acordo com as informações obtidas, Sofia Wendling era uma espécie de tutora de D. Maria 

Inácia de Sousa Fernandes durante a sua estadia no Hospital Conde Ferreira. Nesta subsérie inserimos toda a 

correspondência enviada e recebia por Sofia Wendling com a família de D. Maria Inácia de Sousa Fernandes.   

 

931 Correspondência enviada por Sofia Wendling nos anos de 1905 a 1937 (18-12-1905 a 7-8-1928). 

 

932 Correspondência recebida por Sofia Wendling nos anos de 1910 a 1917 (13-10-1910 a 8-7-1917). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B  

Título: António Miguel Sousa Fernandes 

Datas: 1897 – 1939   

Nível de descrição: subsecção 

Dimensão e suporte: 58 documentos – papel 

Âmbito e conteúdo: António Miguel de Sousa Fernandes era filho de Joaquim Filipe Piteira Fernandes. Foi, talvez, a avaliar 

pela documentação produzida e recebida, a figura mais proeminente da família, tendo em conta o âmbito cronológico deste 

arquivo de família. Tendo desempenhado inúmeros cargos públicos, salienta-se o facto de ter sido Governador Civil de Lisboa 

e de ter sido nomeado, por dois anos, presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. Possui, igualmente, um 

dos documentos mais valiosos do arquivo: referimo-nos ao aditamento do testamento de Sidónio Pais (elaborado pelo seu 

próprio punho), no qual nomeia António Miguel de Sousa Fernandes seu testamenteiro. Morreu em 1937 com 67 anos de 

idade. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 01 

Título: Actividades pessoais / familiares 

Datas: 1898 – 1939 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 51 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta série introduzimos todos os documentos produzidos e recebidos por António Miguel de 

Sousa Fernandes no âmbito das suas actividades pessoais e familiares.  

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 01 – 01  

Título: Declarações 

Datas: 1898 – 1934  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta subsérie introduziram-se todas as declarações em que intervinha António Miguel de 

Sousa Fernandes.  

 



 

 

933 Declaração de Maria das Dores de Vasconcelos Rosado e de Joaquim Silvestre Rosado, como tutores do 

menor João José de Vasconcelos Rosado, declarando que António Miguel de Sousa Fernandes apenas retirou 

os bens que, por direito, lhe pertenciam, da casa de Mourão onde habitou (27-8-1898).  

 

934 Declaração assinada por António Miguel de Sousa Fernandes à Câmara Municipal de Lisboa referindo que 

é proprietário de um prédio urbano situado na Rua Marques da Silva, 28, em Lisboa (28-4-1934). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 01 – 02  

Título: Acções cíveis 

Datas: 1915 – 1935  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie constituída por documentos relativos à acções cíveis em que António Miguel de 

Sousa Fernandes ou seus familiares mais directos participaram.  

 

935 Notificação da 1ª Vara Cível de Lisboa a João José de Vasconcelos Rosado [irmão da esposa de António 

Miguel de Sousa Fernandes] passada a requerimento de Elise Seiler certificando que a renda mensal de 1000 

francos seja paga na sua residência na Suíça (11-10-1915). 

 

936 Acórdão do tribunal de 2ª instância do Contencioso das Contribuições e Impostos sobre a anulação parcial 

da contribuição predial e respectivo imposto complementar solicitado por António Miguel de Sousa 

Fernandes ao tribunal (22-5-1935). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 01 – 03  

Título: Procurações 

Datas: 1900 – 1936  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 4 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Tendo em conta a metodologia seguida nesta série, constituímos também uma subsérie para 

introduzir todas as procurações produzidas por António Miguel de Sousa Fernandes ou pelos seus mais directos 

familiares. 

 

937 Procuração de Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado [irmão da mulher de António Miguel de Sousa 

Fernandes], pela qual constitui seu bastante procurador João José de Vasconcelos Rosado, a quem dá plenos 

poderes para reger, gerir e administrar os seus bens (3-12-1900). 

 

938 Procuração de João José de Vasconcelos Rosado [irmão da mulher de António Miguel de Sousa 

Fernandes], pela qual constitui seu bastante procurador José Maria da Graça Afreixo (16-8-1902). 

 



 

 

939 Procuração de Maria Angélica de Sousa Fernandes pela qual constitui seu bastante procurador António 

Miguel de Sousa Fernandes (22-7-1936). 

 

940 Procuração de António Miguel de Sousa Fernandes pela qual constitui seu bastante procurador José Garcia 

da Costa e Belchior Ribeiro (25-11-1936). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 01 – 04  

Título: Certidões 

Datas: 1902 – 1939  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 28 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta subsérie introduzidos todas as certidões relacionadas com António Miguel de Sousa 

Fernandes no exercício das suas actividades pessoais ou familiares. 

 

941 Certidão passada a requerimento de Maria das Dores de Vasconcelos Rosado, certificando a identificação 

e o rendimento colectável dos prédios inscritos, em seu nome e de João José de Vasconcelos Rosado, na 

matriz predial do concelho de Mourão (30-3-1902). 

 

942 Certidão passada a requerimento de Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado, certificando o teor da 

descrição dos bens imobiliários sobre os quais recaíram a contribuição de registo por título gratuito (7-12-

1902). 

 

943 Certidão de óbito de Maria das Dores de Vasconcelos Rosado que faleceu no dia 21 de Março de 1903 (28-

3-1903). 

 

944 Certidão passada pela Fazenda do concelho de Mourão a requerimento de Manuel Fialho Prego 

certificando o teor da contribuição do registo de óbito de João José de Vasconcelos Rosado [irmão da mulher 

de António Miguel de Sousa Fernandes] (21-4-1903). 

 

945 Certidão passada pela Comarca de Reguengos de Monsaraz, certificando quais os bens imobiliários 

constantes no inventário orfanológico que se procedeu na Comarca de Moura por óbito de Maria Antónia 

Rojão, casada com Marcos Gomes de Vasconcelos Rosado (6-5-1903). 

 

946 Certidão passada pela Comarca de Reguengos de Monsaraz, certificando quais os bens imobiliários 

constantes no inventário orfanológico que se procedeu na Comarca de Moura por óbito de Marcos Gomes de 

Vasconcelos Rosado (6-5-1903). 

 

947 Certidão passada a requerimento de José Maria Graça Afreixo, na qualidade de procurador de Joaquim 

Silvestre de Vasconcelos Rosado, certificando o pagamento da contribuição por título gratuito de Maria das 

Dores de Vasconcelos Rosado e dos respectivos bens que se encontram inscritos no processo de liquidação (2-

6-1903). 



 

 

 

948 Certidão passada a requerimento de Graça Afreixo, certificando quais as pessoas a quem foi liquidada a 

contribuição de registo por título gratuito por motivo de transmissão da herança de Sebastião Vasques 

Domingues (29-3-1913). 

 

949 Certidão passada a António Miguel de Sousa Fernandes pela qual fica inscrito a seu favor os bens descritos 

no inventário que se procedeu por óbito da sua mãe Maria de Sousa Faria e Melo Fernandes (13-7-1918). 

 

950 Certidão passada pela Comarca de Reguengos de Monsaraz, pela qual certifica que existe, nessa comarca, 

uma acção ordinária colocada por António Miguel de Sousa Fernandes contra Braz Garcia da Costa e outros 

(28-7-1923). 

 

951 Certidão passada pelo Registo Predial da 6ª Conservadora de Lisboa a requerimento de João Maurício da 

Costa Silva certificando o teor da descrição predial de um terreno situado no Bairro dos Aliados (18-1-1927). 

 

952 Certidão passada pela Repartição de Finanças do concelho de Évora a requerimento de António Miguel de 

Sousa Fernandes, certificando quais os artigos e respectivos rendimentos colectáveis dos prédios inscritos nas 

matrizes prediais do concelho de Évora em nome de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (30-8-1928). 

 

953 Certidão passada pela Repartição de Finanças de Reguengos de Monsaraz a requerimento de António 

Miguel de Sousa Fernandes, certificando quais os rendimentos colectáveis dos prédios inscritos na matriz 

predial de Reguengos de Monsaraz e que se encontram em nome de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (30-8-

1928). 

 

954 Certidão passada pela Repartição de Finanças de Mourão a requerimento de António Miguel de Sousa 

Fernandes a requerer quais os rendimentos colectáveis dos prédios inscritos na matriz do Redondo e que se 

encontram em nome de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (30-8-1928). 

 

955 Certidão passada pela Repartição de Finanças do concelho de Mourão a requerimento de António Miguel 

de Sousa Fernandes, certificando o teor dos prédios que nas respectivas matrizes se encontram descritos e 

qual o rendimento colectável (23-7-1929). 

 

956 Certidão passada pelo 5º Bairro Fiscal de Lisboa a requerimento de António Miguel de Sousa Fernandes 

certificando quais os prédios que se encontram descritos na matriz em seu nome e quais os rendimentos 

colectáveis (23-7-1929). 

 

957 Certidão passada pela Repartição de Finanças do concelho de Moura a requerimento de António Miguel 

de Sousa Fernandes, certificando o teor das respectivas matrizes onde se encontram descritas, em seu nome, 

os prédios e os rendimentos colectáveis (23-7-1929). 

 

958 Certidão passada pela Repartição de Finanças de Reguengos de Monsaraz a requerimento de António 

Miguel de Sousa Fernandes, certificando quais os artigos e respectivos rendimentos colectáveis nos prédios 



 

 

rústicos e urbanos que se encontram em seu nome nas matrizes prediais do concelho de Reguengos (24-2-

1932). 

 

959 Certidão passada pela Repartição de Finanças do Concelho de Reguengos de Monsaraz a requerimento de 

Mário Formigal Farinha [casado com Maria Adelaide Rosado Fernandes – filha de António Miguel de Sousa 

Fernandes], certificando quais os bens móveis e imóveis que entraram no processo de liquidação por óbito de 

Maria do Carmo Rosado Fernandes (27-3-1933). 

 

960 Certidão de casamento de Maria Adelaide Rosado Fernandes (filha de António Miguel de Sousa Fernandes) 

com Mário Farinha Formigal em cerimónia celebrada no dia 8 de Dezembro de 1925 (18-5-1937). 

 

961 Certidão passada pela Secção de Finanças do 5º Bairro Fiscal de Lisboa a requerimento de Álvaro Belo 

Pereira, certificando a confirmação da liquidação do imposto sucessório por óbito de António Miguel de Sousa 

Fernandes (26-8-1937). 

 

962 Certidão passada pela Secção de Finanças do 5º Bairro Fiscal de Lisboa a requerimento de Álvaro Belo 

Pereira, certificando o pagamento da 1ª prestação do imposto sucessório por óbito de António Miguel de 

Sousa Fernandes (27-8-1937). 

 

963 Certidão de óbito de António Miguel de Sousa Fernandes, que faleceu no dia 22 de Fevereiro de 1937 (2-

11-1937). 

 

964 Certidão de baptismo, passada pelo Registo Civil de Cascais, certificando que no dia 15 de Março de 1905, 

na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Assunção, foi baptizada Maria Adelaide Rosado Fernandes, filha de 

António Miguel de Sousa Fernandes e de Maria do Carmo Rosado Fernandes (10-11-1937). 

 

965 Certidão passada pelo Registo Predial da Comarca de Reguengos de Monsaraz, certificando que se 

encontra registado, na comarca de Reguengos, a favor de António Miguel de Sousa Fernandes, a transmissão 

dos seguintes prédios: Herdade do Montinho da Barriga (Monsaraz), Herdade de Vale de Golfos (Monsaraz), 

Herdade de D. Amada de Baixo (Monsaraz), Herdade da Cabeça Alta (Monsaraz), Herdade dos Manachos 

(Monsaraz), Herdade da Cova da Mulher (Monsaraz), Herdade do Penedo Furado (Monsaraz), Herdade das 

Barcas (Monsaraz), Herdade de Reguengos / Moureal, Herdade do Compromisso (Caridade), prédio urbano 

sito na Rua de Mourão (Reguengos), Courela do Serro das Areias (Reguengos), Tapada do Soalheiro 

(Monsaraz), Courela dos Manachos (Monsaraz), Tapada das Fontainhas (Monsaraz), prédio urbano sito na Rua 

das Árias (Reguengos) e Ferragial do Barro (Reguengos) (1-6-1938). 

 

966 Certidão passada pelo Conservador do Registo Predial da Comarca de Reguengos de Monsaraz, 

certificando que se encontram registado os prédios n.º 450 e n.º 434 (1-6-1938). 

 

967 Certidão passada Secção de Finanças do concelho de Reguengos de Monsaraz a requerimento de Belchior 

Ribeiro, requerendo o certificado de instauração do processo de liquidação por óbito de Maria do Carmo 



 

 

Rosado Fernandes [esposa de António Miguel de Sousa Fernandes] e a respectiva descrição dos seus bens (17-

5-1938). 

 

968 Certidão passada pela Secretaria Judicial d Comarca de Reguengos de Monsaraz a António Miguel de 

Sousa Fernandes certificando a existência de uma dívida em nome de Maria Inácia de Sousa Fernandes 

relativamente ao inventário orfanológico de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (30-1-1939). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 01 – 05  

Título: Despesas pessoais 

Datas: 1925 – 1933  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Todas as despesas efectuadas por António Miguel de Sousa Fernandes foram inseridas nestas 

subsérie. Todas elas dizem respeito a estadia em Hotéis e encontram-se datadas entre 1925 e 1933. 

 

969 Notas das despesas efectuada por António Miguel de Sousa Fernandes no Hotel d’ Angleterre, situado em 

Sevilha, nos anos de 1925 e de 1930 (21-10-1925 a 13-1-1930). 

 

970 Notas das despesas efectuada por António Miguel de Sousa Fernandes no Hotel Gran Via, situado em 

Madrid, de 16 a 21 de Setembro de 1931. 

 

971 Notas das despesas efectuada por António Miguel de Sousa Fernandes no Grande Hotel do Porto no ano 

de 1933 (22-7-1933 a 26-7-1933). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 01 – 06  

Título: Recortes de imprensa 

Datas: 1924 – 1927  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta subsérie introduzimos recortes de imprensa ou cartazes de touradas, modalidade pela 

qual António Miguel de Sousa Fernandes era aficionado. 

 

972 Recorte de imprensa de uma notícia intitulada: “Tourada em benefício da Santa Casa da Misericórdia de 

Reguengos – A nobreza de um gesto”, na qual António Miguel de Sousa Fernandes adquiriu e ofereceu os 8 

toiros da corrida (2-11-1924). 

 

973 Cartaz de uma tourada realizada na Praça de Touros de Sevilha no dia 9-10-1927. 

 

974 Cartaz de uma tourada realizada na Praça de Touros de Badajoz no dia 20-10-1927. 

 



 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 01 – 07  

Título: Documentos pessoais 

Datas: 1919 – 1932  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie que engloba todos os documentos pessoais de António Miguel de Sousa Fernandes. 

 

975 Salvo-conduto passado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros a António Miguel de Sousa Fernandes 

em 25-2-1919. 

 

976 Bilhete de Identidade de António Miguel de Sousa Fernandes, do Arquivo de Identificação de Lisboa (12-2-

1932). 

 

977 Cartão de sócio do Automóvel Clube de Portugal (1932). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 01 – 08  

Título: Requerimentos 

Datas: s/d  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Todos os requerimentos dirigidos a terceiros por António Miguel de Sousa Fernandes ou pelos 

seus mais directos familiares constam desta subsérie. 

 

978 Requerimento dirigido ao Juiz de Direito da Comarca de Reguengos de Monsaraz, com a firme intenção de 

Isabel da Trindade Armado colocar uma acção cível contra João José de Vasconcelos Rosado [irmão da esposa 

de António Miguel de Sousa Fernandes] por incumprimento do testamento de Manuel Gomes Rosado de 

Vasconcelos (s/d). 

 

979 Requerimento de José Maria Graça Afreixo, na qualidade de Procurador de João José de Vasconcelos 

Rosado [irmão da mulher de António Miguel de Sousa Fernandes], dirigido ao Conservador da Comarca de 

Moura, requerendo o teor de todos os registos prediais situados na freguesia de Nossa Senhora das Candeias 

no concelho de Mourão (s/d). 

 

980 Requerimento de António Miguel de Sousa Fernandes, dirigido ao Administrador do Concelho de [Mourão 

ou Reguengos], requerendo que este tome as medidas necessárias contra João José de Vasconcelos Rosado 

pela usurpação de documentos ao requerente (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 01 – 09  

Título: Outros documentos 

Datas: 1903 – 1918   



 

 

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta subsérie inserimos todos os documentos, cuja importância e número não justificavam a 

criação de outras séries documentais. 

 

981 Cópia da acta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Mourão, datada de 26 de Março de 1903, 

dirigida a Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado, com a participação do voto de pesar da Câmara Municipal 

por óbito de Maria das Dores de Vasconcelos Rosado (14-4-1903). 

 

982 Aditamento feito por Sidónio Pais ao seu testamento que lavrou no dia 15 de Agosto de 1914, 

confirmando todas as disposições anteriores e nomeando seu testamenteiro o seu amigo António Miguel de 

Sousa Fernandes (5-12-1917). 

 

983 Cópia da acta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, datada de 17 de Julho 

de 1918, relativa à parte da sessão que se refere a António Miguel de Sousa Fernandes (2-8-1918). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 02 

Título: Correspondência 

Datas: 1897 – 1937 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 7 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta série colocamos todos os registos de correspondência enviada / recebida de António 

Miguel de Sousa Fernandes e da sua família mais directa. 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 02 – 01  

Título: Correspondência recebida 

Datas: 1909 – 1937  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 1 Documento – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie com a correspondência recebida por António Miguel de Sousa Fernandes no âmbito 

das suas actividades familiares e pessoais. 

 

984 Conjunto de cartas recebidas por António Miguel de Sousa Fernandes de 1909 a 1937 (15-7-1909 a 28-2-

1937).  

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 02 – 02  

Título: Rascunhos de correspondência enviada 

Datas: 1897 – 1930  



 

 

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 1 Documento – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie formada com os rascunhos da correspondência enviada por António Miguel de 

Sousa Fernandes no âmbito das suas actividades familiares e pessoais. 

 

985 Rascunhos de cartas enviadas por António Miguel de Sousa Fernandes de 1897 a 1930 (20-11-1897 a 2-2-

1930).  

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – B / 02 – 03  

Título: Outra correspondência 

Datas: 1902 – 1927  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 5 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie constituída pela correspondência de D. Maria do Carmo Rosado Fernandes (mulher 

de António Miguel de Sousa Fernandes) e pela sua família de Mourão, que mantinha uma profícua 

correspondência com o advogado José Maria Graça Afreixo, responsável pelo Tombo da família Rosado de 

Mourão. 

 

986 Conjunto de cartas enviadas à família Rosado de Mourão e ao advogado José Maria Graça Afreixo (20-6-

1902 a 21-3-1903).  

 

987 Conjunto de cartas enviadas da família Rosado de Mourão para o advogado José Maria Graça Afreixo (27-

12-1902 a 7-6-1904). 

 

988 Conjunto de cartas enviadas para Joaquim Silvestre de Vasconcelos Rosado de 1903 a 1919 (1-5-1903 a 13-

5-1919). 

 

989 Cartas enviadas a João José de Vasconcelos Rosado (8-2-1910 e 29-12-1927). 

 

990 Cartas enviadas a Maria do Carmo Rosado Fernandes no ano de 1918 (28-8-1918 e 23-10-1918). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – C  

Título: Maria Angélica de Sousa Fernandes 

Datas: 1861 – 1962   

Nível de descrição: subsecção 

Dimensão e suporte: 30 documentos – papel 

Âmbito e conteúdo: D. Maria Angélica de Sousa Fernandes era filha de Joaquim Filipe Piteira Fernandes. Casou em 1901 com 

Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, de Beja, um rico proprietário e um estudioso da agricultura. Foi, juntamente com o 

marido, uma grande produtora de documentação, razão pela qual lhe atribuímos uma secção na estrutura do arquivo. 

 



 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – C / 01 

Título: Actividades pessoais / familiares 

Datas: 1861 – 1962 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 28 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta série incluímos toda a documentação produzida / recebida por D. Maria Angélica de Sousa 

Fernandes e pelo seu marido no âmbito das suas actividades pessoais, como a correspondência, procurações, 

despesas, certidões, entre outras.  

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – C / 01 – 01  

Título: Certidões 

Datas: 1862 – 1871  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 10 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie constituída por todas as certidões produzidas no âmbito das actividades de D. Maria 

Angélica de Sousa Fernandes, de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes e da família deste último.  

 

991 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Fernandes [irmão de Miguel Eduardo de Oliveira 

Fernandes], certificando o termo de baptismo do seu filho legítimo Joaquim (31-10-1861).  

 

992 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Fernandes [irmão de Miguel Eduardo de Oliveira 

Fernandes], certificando quais os créditos hipotecários que se acham registados sobre os bens de Francisco 

Barreto de Moura e Lança (5-8-1871). 

 

993 Certidão do matrimónio de Maria Angélica de Sousa Fernandes e Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, 

realizado no dia 30 de Outubro de 1901 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação (15-4-1903). 

 

994 Certidão passada pela Repartição de Finanças de Beja a requerimento de Miguel Eduardo de Oliveira 

Fernandes, certificando os registos prediais dos prédios e seus respectivos rendimentos colectáveis que nas 

matrizes se encontram em nome de Joaquim Filipe Piteira Fernandes (15-1-1912). 

 

995 Certidão de nascimento de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, nascido a 3 de Fevereiro de 1868, na 

freguesia de São Tiago em Beja (27-5-1920). 

 

996 Certidão de óbito de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes, falecido a 30 de Outubro de 1925 [marido de 

Maria Angélica de Sousa Fernandes] (25-5-1935). 

 

997 Certidão passada pelo Registo Predial de Moura a requerimento de José Soares Victor, certificando o teor 

da informação relativa aos prédios rústicos pertencentes a Maria Angélica de Sousa Fernandes (7-5-1955). 

 



 

 

998 Certidão passada pela Conservatória do Registo Predial de Évora, certificando que fica inscrito a favor de 

Maria Angélica de Sousa Fernandes, uma procuração pública, datada de 9 de Março de 1957, constituindo seu 

bastante procurador Joaquim Filipe Rosado Fernandes (5-4-1960). 

 

999 Certidão passada pela Conservatória do Registo Predial de Ourique, certificando que Maria Angélica de 

Sousa Fernandes e Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes casaram no regime de separação de bens com 

simples comunhão nos bens adquiridos por título oneroso (9-5-1960). 

 

1000 Certidão de óbito de José Joaquim Fernandes, falecido a 18 de Junho de 1962 (2-8-1962). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – C / 01 – 02  

Título: Despesas pessoais 

Datas: 1920 – 1931  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie constituída com os registos das despesas pessoais realizadas por D. Maria Angélica 

de Sousa Fernandes e pelo seu marido.  

 

1001 Nota da despesa efectuada por Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes com o advogado F. I. da Costa Mira 

(26-1-1920).  

 

1002 Nota da despesa efectuada por Maria Angélica de Sousa Fernandes com o advogado Mário Monteiro (27-

4-1929). 

 

1003 Notas das despesas efectuada por Maria Angélica de Sousa Fernandes no Hotel Miramar, situado no 

Monte do Estoril, nos anos de 1930 a 1931 (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – C / 01 – 03  

Título: Declarações 

Datas: 1925 – 1936  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta subsérie é formada por todas as declarações produzidas no âmbito das actividades de D. 

Maria Angélica de Sousa Fernandes e de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes.   

 

1004 Declarações comprovativas do cumprimento de todos os legados testamentários de Miguel Eduardo de 

Oliveira Fernandes (18-11-1925 a 15-8-1926).  

 

1005 Declaração de Maria Angélica de Sousa Fernandes declarando nula qualquer pensão a favor da sua 

afilhada Júlia Cabrita Borges (19-9-1936). 



 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – C / 01 – 04  

Título: Procurações 

Datas: 1925 – 1939  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 5 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Esta subsérie é formada por todas as procurações produzidas no âmbito das actividades de D. 

Maria Angélica de Sousa Fernandes e de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes.   

 

1006 Procuração pela qual Maria Angélica de Sousa Fernandes constitui seu bastante procurador José Casimiro 

Teles Guedes, com plenos poderes para a representar no processo de liquidação de contribuição de registo 

instaurado por óbito de seu marido Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes (7-11-1925).  

 

1007 Procuração pela qual Maria Angélica de Sousa Fernandes constitui seu bastante procurador José Casimiro 

Teles Guedes, com plenos poderes para a representar em processos relacionados com os seus legítimos 

interesses (19-11-1925). 

 

1008 Procuração de Maria Angélica de Sousa Fernandes [irmã de António Miguel de Sousa Fernandes] pela 

qual constitui seu bastante procurador Joaquim Preto Rebelo para o representar em qualquer processo cível 

(16-11-1928). 

 

1009 Procuração pela qual Maria Angélica de Sousa Fernandes constitui seu bastante procurador António 

Avelino Soares de Sousa, a quem dá plenos poderes para requerer os registos prediais nas conservatórias e 

repartições de finanças do país (5-7-1933). 

 

1010 Procuração pela qual Maria Angélica de Sousa Fernandes constitui seu bastante procurador José Casimiro 

Teles Guedes, a quem dá plenos poderes para, em seu nome, arrendar a Herdade das Margalejas e Lagares 

(12-12-1939). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – C / 01 – 05  

Título: Outros documentos 

Datas: 1901 – 1949  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 8 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie constituída por vários documentos produzidos no âmbito das actividades familiares 

e pessoais de D. Maria Angélica de Sousa Fernandes e de Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes.   

 

1011 Convite de casamento de Maria Angélica de Sousa Fernandes com Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes 

(30-10-1901).  

 



 

 

1012 Escrituras de compra e venda de um jazigo que a Câmara Municipal de Beja vende a Miguel Eduardo de 

Oliveira Fernandes pela quantia de 124$20 escudos (2-2-1922). 

 

1013 Relação das contas de receita e despesa efectuadas na casa de Maria Angélica de Sousa Fernandes de 21-

10-1925 a 31-1-1926. 

 

1014 Conta corrente de Maria Angélica de Sousa Fernandes de 30 de Janeiro a 29 de Junho (20-6-1929). 

 

1015 Diploma da Ordem de Benemerência com o grau de comendadora atribuído a Maria Angélica de Sousa 

Fernandes em 1-6-1931. 

 

1016 Título de garantia passado a Maria Angélica de Sousa Fernandes pela compra de um rádio Philips (9-10-

1937); em anexo, encontra-se o recibo da compra do referido rádio (9-10-1937). 

 

1017 Relação das importâncias recebidas para pagamento das despesas feitas na casa de Maria Angélica de 

Sousa Fernandes de 1-10-1939 a 24 de Maio de 1949. 

 

1018 Livro de notas de Maria Angélica de Sousa Fernandes com registos de poesias francesas (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – C / 02 

Título: Correspondência 

Datas: 1901 – 19572 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Série constituída pela correspondência recebida por D. Maria Angélica de Sousa Fernandes e pelo 

seu marido Eduardo Miguel de Oliveira Fernandes no âmbito das suas actividades pessoais ou familiares.  

 

1019 Conjunto de cartas recebidas por Maria Angélica de Sousa Fernandes de 1907 a 1937 (8-9-1907 a 9-5-

1957).  

 

1020 Conjunto de cartas recebidas por Miguel Eduardo de Oliveira Fernandes de 1907 a 1925 (23-10-1901 a 2-

12-1925). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – D  

Título: Joaquim Filipe Rosado Fernandes 

Datas: 1909 – 1975   

Nível de descrição: subsecção 

Dimensão e suporte: 30 documentos – papel 

Âmbito e conteúdo: Finalmente na última subsecção, inserimos a documentação do Dr. Joaquim Filipe Rosado Fernandes, 

filho de António Miguel de Sousa Fernandes e de D. Maria do Carmo Rosado Fernandes. 



 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – D / 01 

Título: Actividades pessoais e familiares 

Datas: 1915 – 1960 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 27 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Nesta série incluímos toda a documentação produzida e recebida pelo Dr. Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes no âmbito das suas actividades pessoais e familiares, como a correspondência, procurações, certidões, 

entre outras.  

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – D / 01 – 01  

Título: Certidões 

Datas: 1933 – 1960  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 7 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie constituída por todas as certidões produzidas no âmbito das actividades pessoais e 

familiares do Dr. Joaquim Filipe Rosado Fernandes.  

 

1021 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, certificando o registo predial de 

uma herdade denominada de Corujeira (19-3-1933).  

 

1022 Certidão passada a requerimento de Álvaro Belo Pereira, certificando que Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes, José de Sousa Rosado Fernandes e Maria Adelaide Rosado Fernandes Formigal pagaram a primeira 

prestação do imposto sucessório por óbito de seu pai António Miguel de Sousa Fernandes (26-6-1937). 

 

1023 Certidão passada pela Secretaria Judicial da Comarca de Reguengos de Monsaraz, certificando que 

existem uns autos cíveis do inventário orfanológico por óbito de Joaquim Filipe Piteira Fernandes, cuja cabeça 

de casal é António Miguel de Sousa Fernandes (25-3-1938). 

 

1024 Certidão passada pelo Notário da Comarca de Lisboa, certificando que no dia 22 de Fevereiro de 1937, 

faleceu António Miguel de Sousa Fernandes, sem deixar qualquer testamento, sendo constituídos como 

legítimos descendentes Joaquim Filipe Rosado Fernandes, José de Sousa Rosado Fernandes e Maria Adelaide 

Rosado Fernandes Formigal (30-3-1938). 

 

1025 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, certificando que foi instaurado 

um processo de liquidação por óbito de António Miguel de Sousa Fernandes (20-5-1938). 

 

1026 Certidão de um auto de acção ordinária em que é autor Manuel Nunes Tiago e réu Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes (18-10-1940). 

 



 

 

1027 Certidão passada a requerimento de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, certificando que, no processo 

instaurado por óbito de Maria de Sousa Faria e Melo Fernandes, foram consideradas as Herdades da Brita e 

da Bichana (15-1-1960). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – D / 01 – 02  

Título: Procurações 

Datas: 1944 – 1958  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 2 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie constituída por todas as procurações em que o Dr. Joaquim Filipe Rosado Fernandes 

interveio no âmbito das suas competências pessoais e familiares.  

 

1028 Certidão de uma procuração (8-2-1944) de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, pela qual constitui seu 

bastante procurador Raul Alves Fernandes, a quem concede os poderes necessários para reger e gerir todos 

os bens dele (10-2-1944).  

 

1029 Certidão de uma procuração (9-3-1957) de Maria Angélica de Sousa Fernandes, pela qual constitui seu 

bastante procurador Joaquim Filipe Rosado Fernandes, a quem confere os poderes necessários para gerir 

livremente e administrar os seus bens (1-2-1958). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – D / 01 – 03  

Título: Requerimentos 

Datas: s/d  

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie constituída por todos os requerimentos que o Dr. Joaquim Filipe Rosado Fernandes 

produziu no âmbito das suas competências pessoais e familiares.  

 

1030 Requerimento de Joaquim Filipe Rosado Fernandes dirigido ao Conservador do Registo Predial de 

Reguengos de Monsaraz, requerendo os registos dos bens inscritos em nome de Joaquim Filipe Piteira 

Fernandes (s/d).  

 

1031 Requerimento de Joaquim Filipe Piteira Fernandes dirigido ao Conservador do Registo Predial de 

Reguengos de Monsaraz, requerendo informações sobre os registos dos prédios que couberam por herança 

ou partilha de Joaquim Filipe Piteira Fernandes e António Miguel de Sousa Fernandes (s/d). 

 

1032 Requerimento de Joaquim Filipe Rosado Fernandes dirigido à secção de Finanças do concelho de 

Reguengos de Monsaraz requerendo a inscrição dos prédios que lhe ficaram por partilha de herança de 

António Miguel de Sousa Fernandes (s/d). 

 



 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – D / 01 – 04  

Título: Cartões pessoais 

Datas: 1915 – 1921   

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 12 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie formada por todos os cartões pessoais do Dr. Joaquim Filipe Rosado Fernandes, 

demonstrativos das várias actividades que participou ao longo dos anos.  

 

1033 Cartão de matrícula de velocípede passado pela Câmara Municipal de Lisboa a Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes (30-7-1915).  

 

1034 Dois cartões comprovando a matrícula de Joaquim Filipe Rosado Fernandes nos anos de 1914-1915 e 

1915-1916 no Liceu Camões em Lisboa (26-11-1915). 

 

1035 Licença para velocípedes e motocicletas passada pela Câmara Municipal de Lisboa a Joaquim Filipe 

Rosado Fernandes (3-2-1916). 

 

1036 Caderno escolar de Joaquim Filipe Rosado Fernandes, quando este frequentava o Liceu Camões em 

Lisboa (8-6-1916). 

 

1037 Bilhete de identidade passado pela Faculdade de Estudos Sociais e de Direito da Universidade de Lisboa a 

Joaquim Filipe Rosado Fernandes (10-10-1916). 

 

1038 Bilhete de leitor da Biblioteca Nacional passado a Joaquim Filipe Rosado Fernandes (22-6-1918). 

 

1039 Licença de caça concedida pela Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz a Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes (1-10-1918). 

 

1040 Duas licenças de uso e porte de arma concedido pela polícia cívica de Lisboa a Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes (31-12-1918 e 31-12-1919). 

 

1041 Licença de uso e porte de arma concedida pela Administração do Concelho de Reguengos de Monsaraz a 

Joaquim Filipe Rosado Fernandes (30-1-1921). 

 

1042 Cartão de um curso de dança, ministrado pelo professor Artur Rodrigues a Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes (14-3-1921). 

 

1043 Cartão de sócio do Colégio Francês passado a Joaquim Filipe Rosado Fernandes (s/d). 

 

1044 Cartão de sócio da Associação Académica da Faculdade de Letras passado a Joaquim Filipe Rosado 

Fernandes (s/d). 

 



 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – D / 01 – 05  

Título: Outros documentos 

Datas: 1918 – 1923   

Nível de descrição: subsérie 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Subsérie constituída por todos os documentos produzidos / recebidos pelo Dr. Joaquim Filipe 

Rosado Fernandes, cuja tipologia não justificava a criação de novas subséries.   

 

1045 Moção assinada por Joaquim Filipe Rosado Fernandes solicitando a revogação do Decreto 3766 (26-2-

1918).  

 

1046 Relação da despesa efectuada por Joaquim Filipe Rosado Fernandes no Grande Hotel da Bela Vista e no 

Estabelecimento Termal de Caldelas (1-7-1922 a 1-7-1923). 

 

1047 Esboços de desenhos efectuados pelo Dr. Joaquim Filipe Rosado Fernandes (s/d). 

 

 

Código de referência: PT / CARF / AF-RF / D – D / 02 

Título: Correspondência 

Datas: 1909 – 1975 

Nível de descrição: série 

Dimensão e suporte: 3 Documentos – papel  

Âmbito e conteúdo: Finalmente, esta série integra toda a correspondência enviada / recebida pelo Dr. Joaquim Filipe 

Rosado Fernandes; é também constituída pela correspondência de seu irmão José de Sousa Rosado Fernandes.  

 

1048 Correspondência recebida pelo Dr. Joaquim Filipe Rosado Fernandes de 1909 a 1975 (19-8-1909 a 18-8-

1975).  

 

1049 Correspondência enviada pelo Dr. Joaquim Filipe Rosado Fernandes de 1911 a 1959 (9-11-1935 a 2-9-

1959). 

 

1050 Correspondência recebida por José de Sousa Rosado Fernandes de 1931 a 1934 (25-10-1935 a 24-9-

1934). 

 

 


