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Novos Documentos enriquecem o ADVIS 

Arquivo Distrital de Viseu — Newsletter nº 5/2015-18 de dezembro 

Em 24 de junho de 2015, a Sr.ª D. Benilde Margarida de Penha Dinis Correia de 

Pinho entregou ao ADVIS um conjunto de manuscritos relacionados com Lalim 

(Lamego), que estavam na posse do pai, Manuel Vieira Dinis, natural de Vila Nova de 

Gaia, que foi professor primário, tendo falecido no ano de 2006. Em complemento à 

atividade docente, realizou estudos e produziu escritos sobre história, arqueologia e 

etnografia. 

Esta entrega abrange 79 manuscritos, entre os quais 41 cartas (1826-1827), a maioria 

dirigida ao Coronel José de Melo, Comandante das Milícias de Lamego, durante as 

lutas liberais, pelas tropas afetas ao rei D. Miguel. 

A restante documentação, que vai do século XVI ao século XIX, contém cartas de 

venda, testamentos, etc. e muita da qual prende-se com a vida familiar de José de 

Melo Freire Pita Osório. Há ainda a destacar o Livro de termos, autos … da Câmara 

de Lalim de 1749, bem como a designação para membro do Santo Ofício de Tomé 

Teixeira Cabral no ano de 1717. 
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Foi adquirido pela Direção-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e entregue 

ao Arquivo Distrital de Viseu um Importante manuscrito com as regras de 

funcionamento da Sé de Viseu.  

“Dom Gonsalo Pinheyro Bispo de Vizeu, do Consº de ElRey N. S.or & Por acharmos 

depoes de tomada boa informação que era muito necessário ao serviço de Deos e 

culto Divino, e descago de nossa consciencia reformar os estatutos que nossos 

antecessores fizeram para o bom Regimento desta nossa Sé inovando, diminuindo e 

aumentado o que nos parecer por conselho do nosso Cabido estatuimos e 

cordenamos o seguinte: Dos Capitulos, estatutos, Titulos, Regras geraes de Regimeº 

de Coro e Constituições = D. Gonsalo Pinhº Bisp. de Vizeu. Anno de 1561” 

http://digitarq.advis.arquivos.pt/details?id=1263969
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