
!
MACHADOS,!de!Santa!Maria!de!Émeres,!Valpaços!

tentativa!de!dedução!genealógica!
!

!
!
!
Foram!contemporâneos!e!talvez!irmãos!os!seguintes!nºs!1:!
!
1.! João$Machado!N.!±1680,!nascido!em!Santa!Maria!de!Émeres,!que!aí!morreu!em!3.1.1753,!sem!

testamento,!e!foi!sepultado!dentro!da!Igreja,!por!quem!se!fez!um!primeiro!ofício!de!12!padres!e!
um!segundo!de!21!padres.!!

! Foi!sua!mulher!Rosa$Maria!também!natural!de!Santa!Maria!de!Émeres.!!
! Foram! padrinhos! em! 23.5.1735! de! um! João! Baptista,! filho! de! Tiago! Gomes! e! de! sm! Catarina!

Cardosa,!np!de!João!Gomes!e!de!sm!Catarina!Rodrigues,!de!Carrazedo!de!Montenegro,!nm!de!Antº!
Cardoso!e!de!sm!Ângela!de!Lemos,!de!Santa!Maria!de!Émeres.!

! Foram!pais,!pelo!menos,!de:!
!
! 2.! João,! nascido!em!Santa!Maria!de!Émeres!em!15.11.1716!e!baptizado!em!Nossa!Senhora!da!

Expectação!a!25,!sendo!padrinhos!Diogo!de!Alcoforado,!filho!de!Diogo!Gonçalves!e!de!Maria!
de!Alcoforado,!e!Ana,!solteira,!filha!de!Francisco!Lopes!Ferrador!e!de!Catarina!Cardosa,!todos!
de!Santa!Maria!de!Émeres.!

!
! 2.! Clara$Maria,!nascida!em!Santa!Maria!de!Émeres!em!8.3.1719!e!baptizada!em!Nossa!Senhora!

da!Expectação!a!15,!sendo!padrinhos!Domingos!Cardoso,!solteiro,!filho!de!Francisco!Lopes!e!
de!sm!Catarina!Cardosa,!e!Clara,!solteira,!filha!que!ficou!de!Tomé!Machado!e!de!sm!Maria!Gil,!
todos!de!Santa!Maria!de!Émeres.!

! ! Foi!madrinha!com!seu!irmão!José,!sendo!ambos!solteiros,!em!12.6.1741,!de!uma!Clara,!filha!de!
Tiago!Gomes!e!de!Catarina!Cardoso,!np!de!João!Gomes!e!de!Catarina!Rodrigues,!nm!de!Antº!
Cardoso!e!de!Ângela!de!Lemos.!Foi!madrinha!de!novo,!com!seu!irmão!Manuel,!sendos!ambos!
solteiros,!em!15.10.1748,!de!Manuel!José,!fº!de!Pedro!Rodrigues!e!de!sm!Mariana!Carvalha,!np!
de!Antº!Esteves!e!de!sm!Maria!Rodrigues,!nm!de!Francisco!da!Costa!e!de!sm!Antónia!Carvalha.!
E!madrinha!de!novo!ainda,!também!de!novo!com!seu!irmão!Manuel,!em!22.11.1749!de!Clara!
Maria,!fª!de!Lucas!de!Azevedo!e!de!sm!Vitória!da!Costa.!Era!ainda!solteira!quando!foi!de!novo!
madrinha! com! seu! irmão! Manuel! em! 8.3.1753! de! Clara,! filha! de! José! Fernandes! e! de! sm!
Emerenciana!de!Morais,!naturais!e!moradores!na!Quinta!de!Pardadelo,!np!de!Antº!Fernandes,!
de!Ribeira! da! Fraga,! freguesia! de! Carrazedo,! e! de! Catarina!Álvares,! de!Vilarinho! do!Monte,!
freguesia! de! S.! João! da! Corveira! de! Malta,! nm! de! Gonçalo! Gonçalves,! do! lugar! de! Ribas,!
freguesia!de!S.!Mamede!de!Argeriz,!e!de!sm!Serafina!Delgada,!natural!do!lugar!do!Crasto.!

!
! 2.! José$ Machado,! nascido! em! Santa! Maria! de! Émeres! em! 22.12.1720! e! baptizado! em! Nossa!

Senhora!da!Expectação!a!31,!sendo!padrinhos!Belchior!Gonçalves,!solteiro,! filho!de!Belchior!
Gonçalves!e!de!sm!Maria!Francisca,!do!lugar!e!freguesia!do!Salvador!de!Fervença,!comarca!de!
Guimarães,! e! Rosa,! solteira,! filha! de! ficou! de! João! Cardoso! e! de! sm!Maria! Coelho,! de! Santa!
Maria!de!Émeres.!!

! ! Foi!padrinho!com!sua!irmã!Clara,!sendo!ambos!solteiros,!em!12.6.1741,!de!uma!Clara,!filha!de!
Tiago!Gomes!e!de!Catarina!Cardoso,!np!de!João!Gomes!e!de!Catarina!Rodrigues,!nm!de!Antº!
Cardoso!e!de!Ângela!de!Lemos.!!

! ! Morreu!solteiro!em!Santa!Maria!de!Émeres!em!15.12.1745.!
!
! 2.! Maria$Machado,!N.! ±1720! que!morreu!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!14.11.1771,! foi!a!

segunda!mulher! (já! o! era! em! 5.12.1759)! de! Lucas$ de$ Azevedo! (a! primeira! foi! Vitória! da!



Costa,! f.! 10.4.1758,! fª! de! Francisco! da! Costa! e! de! Antónia! Carvalha,! com! quem! casou! em!
30.7.1745!e!de!quem!teve!vários!filhos),!fº!de!João!de!Azevedo!e!de!sm!Ângela!Cardosa!(f.!em!
28.10.1760).!

! Foram!pais!de:!
!
! 3.! José$Machado,!que!nasceu!em!5.12.1759!e!foi!baptizado!em!Sta.!Maria!de!Émeres!a!11.!

PP:! José! Machado! e! Clara,! solteira,! ambos! de! Sta.! Maria! de! Émeres.! TT:! Domingos! de!
Azevedo!e!o!Padre!Manuel!dos!Santos.!

! ! Casou!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!1.12.1793!com!Ana$Maria$Pinto,! filha!de!Domingos!
Lopes!Cardoso!e!de!Maria!José!Pinto.!TT:!Francisco!José!de!Sampaio,!Antº!José!Mirandela!
e!João!Antº!Leite.!

!
! 3.! Maria$ José,! que! nasceu! em!2.3.1762! e! foi! baptizada! em! Sta.!Maria! de! Émeres! a! 7.! PP:!

Manuel! Gomes! e!Maria! José,! do! lugar! de! Carrazedo.! TT:! Alexandre! Cardoso! e! o! Padre!
Cristóvão!de!Moura,!ambos!de!Sta.!Maria!de!Émeres.!

!
! 3.! Domingos$ José$de$Azevedo,!que!nasceu!em!5.11.1765!e!foi!baptizado!em!Sta.!Maria!de!

Émeres!a!11.!PP:!Domingos!Lopes!Cardoso,!soltº,!filho!de!Miguel!da!Costa,!e![Maria]!José!
Machado,!ambos!de!Sta.!Maria!de!Émeres.!TT:!o!Padre!Cristóvão!de!Moura!e!José!Caetano!
de!Castro.!

! ! Casou! em! Sta.! Maria! de! Émeres! em! 4.3.1794! com! Joana$ Baptista$ Cardoso,! filha! de!
Domingos! de! Araújo! e! de! Quitéria! Cardoso.! TT! José$ Machado,! Manuel! Delgado! e!
Francisco!José!de!Sampaio.!

!
! 3.! Inácia,! que! nasceu! em! 28.4.1770! e! foi! baptizada! em! Sta.! Maria! de! Émeres! a! 6.5.! PP:!

Manuel! Machado! e! sua! filha! Inácia,! solteira.! TT:! o! Padre! Manuel! dos! Santos,! o! Padre!
Cristóvão!de!Moura!e!o!Padre!Manuel!Gomes!Guerra.$

!
! 2.! Ana$Maria,!N.! ±1720! que!casou!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!10.10.1740!com!Manuel$

Gomes,! filho! de! João! Gomes! e! de! sm!Maria! Fernandes,!moradores! no! lugar! de! Carrazedo,!
freguesia! de! S.! Nicolau.! Foram! testemunhas! do! casamento! o! Padre! Domingos! Cardoso! e! o!
Reverendo!Manuel!dos!Santos,!ambos!de!Sta.!Maria!de!Émeres.!!

! ! Foi!madrinha!em!4.2.1738!com!seu!irmão!Manuel!de!um!Antº,!filho!de!Tiago!Gomes!e!de!sm!
Catarina!Cardoso,!np!de!João!Gomes!e!de!sm!Catarina!Rodrigues,!nm!de!António!Cardoso!e!de!
sm! Ângela! de! Lemos.! E! madrinha! também! em! 3.5.1739,! com! o! mesmo! irmão! Manuel,! de!
Manuel!adiante,!filho!de!Manuel!Álvares!e!de!Maria!Cardoso,!np!de!Domingos!Machado!e!de!
Catarina!Cardoso,!nm!de!Francisco!Álvares!e!de!Inocência!Ferreira.!

!
! 2.! Francisca$Machado,!N.! ±1730! que!casou!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!9.11.1750!com!

Manuel$Álvares,!natural!do!lugar!de!Pontido,!filho!de!Domingos!Gonçalves!e!de!sm!Águeda!
Lourença,! naturais! da! freguesia! de! São! Salvador! de! Telões! comarca! de! Vila! Real.! Foram!
testemunhas!do!casamento!o!Padre!Diogo!Lopes,!Veríssimo!Gomes!e!o"Reverendo"Reitor.$

!
! 2.! Manuel$ Machado,! que! nasceu! em! Santa! Maria! de! Émeres! e! aí! casou,! na! Igreja! Matriz! de!

Nossa!Senhora!da!Expectação,!em!6.10.1770,!com!D.$Úrsula$ Josefa$Teixeira$de$Barros$de$
Morais$de$Paiva$e$Pona,!sendo!testemunhas!deste!casamento!Alexandre!Pinto!Cardoso!e!o!
Reverendo!Abade! Caetano! Teixeira!Dinis.! Úrsula! Josefa! era! filha! de! José! de! Barros! Paiva! e!
Morais!Pona!e!de!sua!segunda!mulher!D.!Brites!Maria!Leonor!do!Pópulo!Mendes!Teixeira!de!
Miranda!e!Castro,!de!quem!falo!no!meu!trabalho!Paiva"e"Pona,"de"Bragança.!

!



!
!
! ! Foi! padrinho! em! 4.2.1738! com! sua! irmã! Ana! de! um! Antº,! filho! de! Tiago! Gomes! e! de! sm!

Catarina!Cardoso,!np!de!João!Gomes!e!de!sm!Catarina!Rodrigues,!nm!de!António!Cardoso!e!de!
sm!Ângela!de!Lemos.!E!padrinho! também!em!3.5.1739,! com!a!mesma! irmã!Ana,!de!Manuel!
adiante,!filho!de!Manuel!Álvares!e!de!Maria!Cardoso,!np!de!Domingos!Machado!e!de!Catarina!
Cardoso,!nm!de!Francisco!Álvares!e!de!Inocência!Ferreira.!E!padrinho!de!novo,!com!sua!irmã!
Clara,!em!15.10.1748!de!Manuel!José,!fº!de!Pedro!Rodrigues!e!de!sm!Mariana!Carvalha,!np!de!
Antº!Esteves!e!de!sm!Maria!Rodrigues,!nm!de!Francisco!da!Costa!e!de!sm!Antónia!Carvalha.!E!
padrinho!de!novo!ainda,! com!sua! irmã!Clara,!em!22.11.1749!de!Clara!Maria,! fª!de!Lucas!de!
Azevedo!e!de!sm!Vitória!da!Costa.!!

! ! Tiveram!oito!filhos,!que!seguem!em!Paiva"e"Pona,!dos!quais!refiro!apenas!os!dois!seguintes,!
em!que!há!ligações!com!Santa!Maria!de!Émeres:!

!
! ! 3.! Maria$Joaquina$Machado$de$Barros$de$Paiva$e$Pona,!nascida!em!Sta.!Maria!de!Émeres,!

Valpaços,! em! 14.6.1769! e! baptizada! a! 21,! tendo! por! padrinhos! seus" tios" paternos" José"
Machado"e"Clara"Maria"e"por"testemunhas"Lucas"de"Azevedo"e"Manuel"Machado.!!

! ! ! Casou!e!viveu!em!Suçães!e!teve!geração,!que!segue!em!Paiva"e"Pona,"de"Bragança,!mas!na!
qual!não!surgem!mais!referências!a!Santa!Maria!de!Émeres.!

!
! ! 3.! José$ Manuel$ Machado,! que! nasceu! em! Suçães! em! 11.11.1771! e! aí! casou! e! teve!

descendência,!da!qual!há!que!referir!a!seguinte!filha:!
!

!! ! 4.! Ana$Joaquina$Machado$Pona,!que!nasceu!em!Suçães!em!20.2.1799!e!aí!foi!baptizada!
a!30,!mas!que!teve!por!padrinhos!Francisco"Machado,"de"Santa"Maria"de"Émeres,!e!D.!
Ana.!CG!fora!de!Santa!Maria!de!Émeres.!

!
ooooooooooooooo!
!
1.! Domingos$Machado!N.! ±1680! foi! casado! com!Mariana$ Cardoso,! que!morreu!decerto!do!

parto!deste!filho,!pois!era!já!defunta!no!dia!do!seu!baptismo:!
!
! 2.! Domingos,!que!nasceu!em!22.10.1708!e!foi!baptizado!em!Sta.!Maria!de!Émeres!a!28,!sendo!

padrinhos! Domingos! Gonçalves,! da! vila! de! Água! Revés,! e! Teresa! de! Magalhães,! filha! de!
Salvador!Lopes,!de!Sta.!Maria!de!Émeres,!e!testemunhas!António!de!Morais!e!Francisco!Lopes.!

!
! É!por!certo!o!Domingos$Machado,!viúvo,!de!Sta.!Maria!de!Émeres,!que!foi!padrinho!em!Sta.!Maria!

de!Émeres!em!29.6.1714!de!uma!Ana!Maria,!filha!de!António!Dias!e!de!sm!Domingas!Gonçalves,!do!
lugar!de!Randufe;!desse!baptismo!foram!testemunhas!Domingos$Machado!e!Miguel$Machado,!
dos!Eixes,!assinando!este!o!que!parece!ser!Miguel"Machado"Tovar"de"Vasconcelos."

!

!



!
! E! por! certo! também! o!Domingos$ Machado,! N.! ±1690,! que! morreu,! com! testamento,! em!

27.10.1735.!
! Terá!casado!2ª!vez!com!Catarina$Cardoso,!talvez!irmã!de!sua!1ª!mulher,!a!qual!Catarina!morreu!

em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!8.12.1772,!e!foram!pais!de,!pelo!menos:!
!
! 2.! Maria$Cardoso,!N.!±1718!que!morreu!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!21.7.1789,!com!tt,!aí!

casara!em!12.1.1739!com!Manuel$Álvares,!que!f.!em!24.9.1792,!filho!de!Francisco!Álvares,!já!
defunto,! e! de! sm! Inocência! Ferreira,! do! lugar! do! Cadaval,! freguesia! de! Nossa! Sra.! da!
Purificação,! comarca! de! Vila! Real.! TT! do! casamento! o! Padre! Domingos! Cardoso,! o! Padre!
Manuel!dos!Santos!e!Domingos!dos!Santos,!todos!de!Sta.!Maria!de!Émeres.!

! ! Pais!de:!
!

!! 3.! Manuel,! que! nasceu! em! 26.4.1739! e! foi! baptizado! em! Sta.!Maria! de! Émeres! a! 3.5.! PP:!
Manuel!Machado!e! sua! irmã!Ana,! solteira,! ambos! filhos!de! João!Machado!e!de! sm!Rosa!
Maria.! TT:! o!Rev.! Padre!Domingos!Cardoso,! o!Rev.! Padre!Diogo!Lopes! e! João!Machado,!
todos!de!Sta.!Maria!de!Émeres.!

!
!! 3.! José,! que! nasceu! em! 20.2.1741! e! foi! baptizado! em! Sta.! Maria! de! Émeres! a! 26.! PP:!

Domingos! Cardoso! Fernandes! e! sua! irmã!Ana! Cardosa,! de! Sta.!Maria! de! Émeres.! TT:! o!
Rev.!Manuel!dos!Santos!e!Manuel!Cardoso.!

!
!! 3.! Manuel,!que!nasceu!em!12.6.1745!e!foi!baptizado!em!Sta.!Maria!de!Émeres!a!18.!PP:!José,!

solteiro,! sobrinho! de! Manuel! Machado,! o! Velho,! e! Quitéria,! solteira,! filha! de! Diogo! de!
Alcoforado,!de!Sta.!Maria!de!Émeres.!

!
!! 3.! Catarina,!que!nasceu!em!28.8.1748!e!foi!baptizada!em!Sta.!Maria!de!Émeres!a!3.9.!PP:!o!

Padre!Antº!Coelho!e!sua!irmã!Catarina!Maria,!ambos!naturais!da!vila!de!Murça,!TT:!João!
Machado,!Manuel!Machado!e!Caetano!Teixeira.!!

!
!! 3.! Joana$Maria,!que!nasceu!em!7.10.1750!e!foi!baptizada!em!Sta.!Maria!de!Émeres!a!14.!PP:!

o!Padre!Antº!Coelho!e!sua!irmã!Catarina!Maria,!ambos!naturais!da!vila!de!Murça,!TT:!Antº!
Luís!e!sua!irmã!Catarina,!solteira,!de!Sta.!Maria!de!Émeres,!TT:!o!Padre!Manuel!dos!Santos!
e!Alexandre!Pinto.!

!! ! Casou!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!25.4.1786!com!António!Caetano!Neto,!filho!de!Caetano!
José! Neto! e! de! Sebastiana! Maria,! da! vila! de! Mirandela.! TT:! o! Padre! António! José! de!
Azevedo,!Lucas!de!Azevedo,!José!Cardoso!Alcoforado!e!António!Lopes!Cardoso,!todos!de!
Sta.!Maria!de!Émeres.!!

!
!! 3.! João$ Manuel,! que! nasceu! em! 18.7.1753.! Foi! hissopado! em! casa! por! necessidade! pelo!

Padre! João! Cardoso! e! recebeu! os! Santos! Óleos! na! pia! baptismal! de! Nossa! Sra.! da!
Expectação! de! Sta.! Maria! de! Émeres! a! 23.! Madrinha! Quitéria! Machada! e! TT! Manuel!
Cardoso!e!Diogo!de!Alcoforado.!

!
!! 3.! Bernardo$José,!gémeo!do!anterior,!nascido!portanto!também!em!18.7.1753.!Foi!também!

hissopado!em!casa!por!necessidade!pelo!Padre!João!Cardoso!e!recebeu!os!Santos!Óleos!na!
pia! baptismal! de! Nossa! Sra.! da! Expectação! de! Sta.! Maria! de! Émeres! a! 23.! Madrinha!
Letícia?,!solteira,!e!TT!os!mesmos!Manuel!Cardoso!e!Diogo!de!Alcoforado.!

!! ! !
!! 3.! Leonardo,!nascido!em!9.6.1757!e!baptizado!em!Sta.!Maria!de!Émeres!a!15.!PP!o!Padre!

Leonardo,!da!vila!de!Murça,!e!Ana!Cardosa,!de!Sta.!Maria!de!Émeres,!e!TT!Manuel!Pinto!e!
o!Padre!João!Cardoso,!de!Sta.!Maria!de!Émeres.!

!



! 2.! Inês$ Maria,! que! nasceu! em! 27.5.1719! e! foi! baptizada! em! Sta.! Maria! de! Émeres! a! 4.6.! PP!
António!do!Vale!e!sua! filha! Inês!Maria,!da!vila!de!Chaves,!TT!Domingos!de!Magalhães,! filho!
que!ficou!de!Gonçalo!Cardoso!e!de!sm!Custódia!de!Magalhães,!de!Sta.!Maria!de!Émeres.!

!
! 2.! José,!que!nasceu!em!19.12.1721!e!foi!baptizado!em!Sta.!Maria!de!Émeres!a!27.!PP!André!do!

Vale,!filho!de!António!do!Vale!e!de!sua!mulher!Isabel!de!Chaves,!já!defunta,!moradores!na!vila!
de!Chaves,!e!Ana,!solteira,!filha!de!Francisco!Lopes!e!de!sm!Catarina!Cardosa,!de!Sta.!Maria!de!
Émeres.!

! ! É! por! certo! o! José! Machado! que! foi! padrinho,! sendo! madrinha! Clara,! de! Santa! Maria! de!
Émeres! (sem!mais! indicações),! em!9.6.1758,!de!uma!Clara,! filha!de! José!Rodrigues!e!de! sm!
Liberata!Gonçalves,!naturais!e!moradores!em!Santa!Maria!de!Émeres,!np!de!Diogo!Rodrigues,!
de!Santa!Maria!de!Émeres,!e!de!sm!Maria!de!Magalhães.!

! ! E!o!José!Machado!que!foi!TT!de!um!casamento!em!11.11.1776.!
! ! E!é!talvez!o!José$Machado,!viúvo,!que!f.!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!4.12.1782,!com!tt,!pelo!

qual!se!fizeram!dois!ofícios!de!25!padres!cada!um.! !
!
oooooooooooooo!
!
1.! Tomé$Machado!N.!±1670,!que!em!8.3.1719!já!tinha!morrido,!e!sm!Maria$Gil,!de!Sta.!Maria!de!

Émeres,!foram!pais!de:!
!
! 2.! Domingos$Machado,!N.!±1695!que!foi!padrinho!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!21.6.1712!

de!uma!Maria,!filha!de!Ângela,!solteira,!filha!de!António!Cardoso!e!de!sm!Francisca!Carvalha.!
!
! 2.! Maria$Machada,!N.! ±1700! solteira,!quando!foi!madrinha!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!

9.1.1715!de!uma!Rosa!Maria,!filha!de!Manuel!de!Lemos!e!de!sm!Catarina!de!Sá.!
!
! 2.! Clara!N.!±1700! solteira,!quando!foi!madrinha!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!15.3.1719!de!

Clara!Maria!nº!2!acima.!
! É! por! certo! a! Clara$ Machada,! N.! ±1700! que! morreu! em! Sta.! Maria! de! Émeres! em!

3.7.1760,! com! tt,! que! foi! casada! com!Diogo$ de$ Alcoforado,! que!morreu! em! Sta.!Maria! de!
Émeres!em!11.3.1773.!!

! Foram!pais!de:!
!
! 3.! Manuel$ José$ de$ Alcoforado,! N.! ±1730! que! casou! em! Sta.! Maria! de! Émeres! em!

24.4.1758! com!Maria$ Cardosa,! filha! natural! de!Manuel! Cardoso,! barbeiro,! e! de!Maria!
Cardoso!de!Aguiar,!todos!de!Sta.!Maria!de!Émeres.!TT!do!c.:!Antº!da!Silva!Ribº!e!o!Padre!
Cristóvão!de!Moura.!

! ! Pais!de:!
!
! ! 4.! José,!nasceu!em!9.1.1761!e!foi!baptizado!em!Sta.!Maria!de!Émeres!a!15.!PP:!José,!filho!

de! Manuel! Álvares,! e! Clara! Machada,! solteira,! filha! de! João! Machado.! TT:! o! Padre!
Cristóvão!de!Moura!e!Manuel!de!Oliveira.!

!
! ! 3.! ! Quitéria$ Machado,!N.! ±1720! solteira! em! 3.0.8.1736! quando! foi!madrinha! de! um!

Manuel,!filho!de!Manuel!Rodrigues!e!de!sm!Bernarda!de!Morais,!moradores!na!Quinta!de!
Pardadelo.! O! padrinho! foi! Manuel! Machado,! solteiro.! De! novo! madrinha! em! 1.5.1740,!
sendo!ainda!solteira,!e!padrinho!tb!Manuel!Machado,!de!um!Manuel,!fº!de!Salvador!Gomes!
e!de!sm!Maria!Fernandes.!Madrinha!ainda!em!23.7.1753!de!João!Manuel!acima.!

! ! ! ! Morreu!solteira!em!7.10.1756.!
!



! ! 3.! ! Luísa,!N.!±1740! que!é!por!certo!a!Luísa$Machada,!soltª,!que!f.!em!em!Sta.!Maria!de!
Émeres!em!21.8.1800,!com!tt.!Sendo!solteira,!teve:!

!
! ! ! ! 4.! Francisco,!que!nasceu!em!15.1.1761!e! foi!baptizado!em!Sta.!Maria!de!Émeres!a!21.!

PP:!o!Padre!Francisco!Martins,!Comissário!do!Santo!Ofício!e!Pároco!de!Sta.!Maria!de!
Émeres,!que!o!baptizou,!e!Maria!Cardosa,!mulher!de!Manuel!Álvares,!de!Sta.!Maria!de!
Émeres.!TT:!Manuel!de!Oliveira!e!Manuel!Álvares.!

!! ! É! por! certo! o! Francisco! Machado,! de! Sta.! Maria! de! Émeres,! que! foi! padrinho! em!
Suçães!em!30(sic).2.1799!de!Ana!Joaquina!Machado!Pona!acima.!

!
ooooooooooooooooo!
!
1.! Manuel$Machado,$o"Velho,!N.!±1680/1700!f.!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!21.5.1755,!com!

tt.!É!por!certo!o!pai!de:!
!

! 2.! Manuel$Machado,$o$Novo!que,!sendo!madrinha!sua!irmã!Clara,!foi!padrinho!em!Santa!Maria!
de! Émeres! em!8.3.1753! de! Clara,! filha! de! José! Fernandes! e! de! sm!Emerenciana! de!Morais,!
naturais! e!moradores! na!Quinta! de! Pardadelo,! np! de! Antº! Fernandes,! de! Ribeira! da! Fraga,!
freguesia!de!Carrazedo,!e!de!Catarina!Álvares,!de!Vilarinho!do!Monte,!freguesia!de!S.!João!da!
Corveira!de!Malta,!nm!de!Gonçalo!Gonçalves,!do! lugar!de!Ribas,! freguesia!de!S.!Mamede!de!
Argeriz,!e!de!sm!Serafina!Delgada,!natural!do!lugar!do!Crasto.!
É!por!certo!o!Manuel$Machado,!viúvo,!que!f.!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!16.7.1785,!de"uma"
apoplexia"ou"repentinamente,!sem!testamento,!e!que!teve!dois!ofícios!de!25!padres!cada!um.!
E!que!parece!ter!sido!pai!de:!
!
3.! Inácia,!que,!sendo!solteira,!foi!madrinha!com!seu!pai!em!28.4.1770!de!Inácia!nº!3!acima.!

!
! 2.! Clara,!madrinha!com!seu!irmão!em!em!Santa!Maria!de!Émeres!em!8.3.1753!de!Clara,!filha!de!

José! Fernandes! e! de! sm! Emerenciana! de! Morais,! naturais! e! moradores! na! Quinta! de!
Pardadelo,!np!de!Antº!Fernandes,!de!Ribeira!da!Fraga,!freguesia!de!Carrazedo,!e!de!Catarina!
Álvares,! de! Vilarinho! do!Monte,! freguesia! de! S.! João! da! Corveira! de!Malta,! nm! de! Gonçalo!
Gonçalves,!do! lugar!de!Ribas,! freguesia!de!S.!Mamede!de!Argeriz,!e!de!sm!Serafina!Delgada,!
natural!do!lugar!do!Crasto.!

!
OOOOOOOOOOOOO$

!
DESENTRONCADOS:!
!
a)!em!19.11.1748!f.!em!Sta.!Maria!de!Émeres!Maria$Machada,!solteira,!com!testamento!
!
b)!em!24.8.1760!f.!em!Sta.!Maria!de!Émeres!Ana$Machada,!mulher!que!foi!de!Caetano!Teixeira,!o!qual!
f.!em!16.2.1768!
!
c)!em!9.2.1766!f.!João,!soltº,!sobrinho!de!José$Machado,!de!Vila!Pouca!de!Aguiar,!de!um!estupor!
!
d)!em!26.6.1795!f.!em!Sta.!Maria!de!Émeres,!com!tt,!Francisco!José,!marido!de!Maria$Machada!
!
e)!em!27.1.1803!casaram!José$Machado,!filho!natural!de!Maria!Machado,!de!Sta.!Maria!de!Émeres,!e!
de!António!José,!de!Vila!Flor,!com!Caetana!Maria,!filha!natural!de!Joana!Maria!Gonçalves,!do!lugar!do!
Cadouço,!freguesia!de!N.!Sra.!da!Expectação!de!Canaveses,!e!de!Caetano!José,!do!Cubo,!freguesia!de!S.!
Nicolau!de!Carrazedo.!TT:!o!Padre!Francisco!José!Gonçalves!e!José!Machado.!CG.!
Este!José!Machado!(aqui!noivo)!deve!ser!o!que!a!partir!desta!data!aparece!como!José"Machado,"o"Novo,!
nomeadamente!como!testemunha!de!casamentos!em!23.6.1805!e!7.1.1815.!!



!
f)!em!1.9.1818!casou!outro!José$Machado,!fº!natural!de!Maria!de!Deus,!de!Sta.!Maria!de!Émeres,!com!
Rosa!de!Matos,!fª!de!Caetano!de!Matos!e!de!sm!Ana!Maria,!de!Sta.!Maria!Maior!da!vila!de!Chaves.!
Este!assento!de!casamento!encontraose!numa!folha!do!livro!que!se!encontrava!em!branco!(fl.25),!entre!
dois!assentos!de!1813.!
!
g)!em!17.1.1815!casou!um!António$Machado,!filho!natural!de!Maria!José!Machada,!de!Sta.!Maria!de!
Émeres,!com!Mariana!da!Conceição,!fª!de!Antº!José!de!Azevedo!e!de!sm!Maria!Rosa,!de!S.!Mamede!de!
Argeriz.!TT:!Henrique!José!de!Freitas,!André!Teixeira,!António!Caetano!Carrilho,!Lucas!Cardoso!e!José!
Machado,!o!Novo.!
!
h)!um!António$Machado,! solteiro,!natural!do! lugar!e! freguesia!de!S.!Martinho!de!Bornes!de!Aguiar!
(Vila!Pouca!de!Aguiar),! foi!padrinho!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!18.7.1744!de!uma! Joana,! filha!de!
António! de! Magalhães! e! de! sm! Maria! Ferreira,! naturais! e! moradores! no! lugar! de! Randufe.! Foi!
madrinha!Quitéria!Maria,!solteira.!
!
i)!o!Doutor!Francisco$Machado,!assistente!na!vila!de!Chaves,!foi!padrinho!em!Sta.!Maria!de!Émeres!
em!4.8.1750!de!Rosa!Maria,!filha!de!Francisco!Cardoso!e!de!sm!Antónia!Maria,!np!de!Gaspar!Gonçalves!
e!de! sm!Catarina!Cardoso,! nm!de! João!Rodrigues!Ferrão! e!de! sm!Catarina!de!Lemos.! Foi!madrinha!
Serafina!Teixeira;!é!referido!como!o!Doutor!Francisco$Machado$de$Azevedo,! filho!do!Dr.!Custódio!
Machado!e!de!Ana!Maria,!solteira,!ambos!da!freguesia!de!Santiago!de!Rebordões,!comarca!de!Braga,!e!
assistente! na! vila! de! Chaves,! quando! casou! em! Sta.! Maria! de! Émeres! em! 20.2.1757! com! Serafina!
Teixeira!da!Fontoura,!filha!de!Domingos!Caldeira!e!de!sm!Filipa!Teixeira,!todos!estes!de!Sta.!Maria!de!
Émeres.!TT:!Antº!de!Mariz!Pinheiro!e!o!Padre!Lucas!Cardoso,!de!Sta.!Maria!de!Émeres.!
!
j)!I.! António! Vaz! da! Silva!N.! ±1700! e! sm!Maria$ Borges$ Machado,! do! lugar! de! Rebordondo,!
freguesia!de!Sta.!Eulália!de!Anelhe,!foram!pais!de:!
! II.! António!Manuel,!N.! ±1725! natural! e!morador!em!Sta.!Maria!de!Émeres,!que! casou!em!

8.9.1749!com!Ana!Maria,!também!de!Sta.!Maria!de!Émeres,!filha!de!Domingos!Cardoso,!de!Sta.!
Maria!de!Émeres,!e!de!sm!Maria!de!Queiroga,!do!lugar!do!Cadouço,!freguesia!de!Canaveses,!de!
quem!teve:!

!! III.! Ana!Maria,! que! nasceu! em! 1.8.1752! e! foi! baptizada! em! Sta.! Maria! de! Émeres! a! 7.! PP:!
Domingos!Cardoso! e! sua! irmã!Ana!Cardoso,! de! Sta.!Maria!de!Émeres,!TT:! o!Padre! João!
Cardoso!e!Manuel!Cardoso.!

!! III.! Joana?!Maria,!que!nasceu!em!23.4.1754!e!foi!baptizada!em!Sta.!Maria!de!Émeres!a!29.!PP:!
Domingos! Fernandes! e! sua! mulher! Domingas! Gonçalves,! de! Randufe,! e! TT! Manuel!
Cardoso!e!João!Baptista,!de!Sta.!Maria!de!Émeres.!

!! III.! Maria! José,!que!nasceu!em!15.9.1756!e! foi!baptizada!em!Sta.!Maria!de!Émeres!a!22.!PP:!
José!de!Morais!e!sua!filha!Maris,!ambos!de!Sta.!Maria!de!Émeres,!TT!Antº!Vaz!Guerra!e!o!
Rev.!Padre!Lucas!Cardoso.!

! II.! Maria!Madalena,!N.! ±1730! natural!e!moradora!em!Sta.!Maria!de!Émeres,!que!aí!morreu!
em!28.2.1792,!com!tt,!casou!com!João!Cardoso!da!Serra,!também!de!Sta.!Maria!de!Émeres,!que!
morreu! em! Milhais! em! 9.10.1798,! filho! de! Domingos! Cardoso! da! Serra,! de! Sta.! Maria! de!
Émeres! (que! f.! em! 29.4.1757,! com! tt),! e! de! sm! Maria! de! Queiroga,! do! lugar! do! Cadouço,!
freguesia!de!Canaveses,!de!quem!teve:!

! ! III.! João,! que!nasceu!em!17.6.1757!e! foi! baptizado!em!Sta.!Maria!de!Émeres! a!23.!PP:! João!
Cardoso! e! sua!mãe! Luísa! Borges,! de! Sta.!Maria! de! Émeres,! TT:! José! Pinto! Ferreira! e! o!
Padre!Manuel!dos!Santos.!

! ! III.! Domingos,!nascido!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!2.3.1760!(slide!98)!
! ! III.! Cristóvão,!nascido!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!21.5.1766!(slide!14)!
! ! III.! Antº,!nascido!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!15.11.1767!(slide!131)!
! ! III.! José,!nascido!em!Sta.!Maria!de!Émeres!em!3.6.1772!(slides!152/153)!
!



ooooooooooo!
!
Nas! Memórias! Paroquiais! (1758),! Sta.! Maria! de! Émeres! tinha! 75! vizinhos! e! Rendufe! 51! e! ambos!
tinham!pessoas"de"sacramento!420!(o!que!equivale!a!±285!em!Sta.!Mª!e!±135!em!Rendufe)!
!
NOTA!DE!GUI!ML!NO!FORUM!DA!GENEA:!
Quanto!aos!Cardosos!de!Santa!Maria!de!Emeres,!só!lhes!conheço!a!fama!de!cristãosonovos!que!tiveram!
desde! a! sua! origem! que! num! António! Cardoso,! que! da! vila! de! Trancoso! se! mudou! para! aquela!
localidade! transmontana! (cf.! Processos! de! Inquirição! de! Genere! do! Arcebispado! de! Braga,! nº! 548,!
António!Gonçalves!Teixeira,!2.6.1696).!
!
PARECE! QUE! O! BRIG.! CALVÃO! BORGES! ESCREVEU! QUALQUER! COISA! SOBRE! OS! CARDOSOS! DE!
ÉMERES!
!
oooooooooooo!
 
MEMÓRIAS PAROQUIAIS, 1758, Tomo 13, ÉMERES, Chaves 
[Cota actual: Memórias paroquiais, vol. 13 n.º (E) 15, p. 147 a 150] 

 
Eu, Francisco Martins, Comissário do Santo Ofício e pároco colado em Santa 
Maria de Émeres, nesta Comarca de Chaves e Arcebispado de Braga, certifico que 
[recebi a carta?] dos interrogatórios mandada decorrer pelas freguesias do Muito 
Reverendo Senhor Doutor Vigário Geral, Bento de Carvalho de Faria, desta dita 
Comarca para informações completas e fidedignas desta freguesia de que nos ditos 
interrogatórios se procura e do que eu sobre elas possa dizer. 
Eu acho e digo o seguinte, pelos ditos interrogatórios. 
 
Este lugar está na Província de Trás-os-Montes, do Arcebispado de Braga, 
Comarca e Termo da Vila de Chaves. É da Reitoria de São Nicolau de Carrazedo e 
no dito Lugar está a igreja matriz que aqui vêm à missa. É apresentação do 
Reverendo Reitor de Carrazedo, pertencente à Mitra Primaz de Braga. 
Tem esta freguesia, que são dois lugares, Santa Maria de Émeres e o lugar de 
Rendufe; tem o de Santa Maria de Émeres setenta e cinco vizinhos e o de Rendufe 
cinquenta e um, e pessoas de sacramento quatrocentas e vinte. 
Está este lugar situado em um alto e alguma planície e dele de vêem Argemil e São 
Pedro, que distam uma légua, Carrazedo meia, e Rendufe três quartos. Tem termo 
seu nos limites de duas partes. 
A igreja desta freguesia fica no meio do lugar. Tem os dois lugares de Santa Maria 
de Émeres e Rendufe. Tem por orago Nossa Senhora da Expectação e tem quatro 
altares, o mor e três colaterais, e nicho, na parede, do Santo Cristo: o mor de Nossa 
Senhora da Expectação, um de Nossa Senhora do Rosário, outro de Santo António 
e outro de Santa Quitéria. Não tem naves nela. Tem uma Irmandade de Santo 
António muito pobre. 
O pároco é vigário colado e da apresentação da Reitoria de Carrazedo, da Mitra 
Primaz de Braga. Tem de renda, um ano por outro, cem mil réis e do pé de Altar 
dez para doze mil réis. 
Há uma capela situada no lugar de Rendufe, com a imagem de Santo André, no 
cimo do lugar. Não concorre a ela romaria e sustenta-se esta ermida pelos mesmos 
moradores que não tem rendimento algum. Há uma capela de São Sebastião que se 
lhe diz missa no seu dia e não tem rendimento algum; é fabricada pelos moradores 



de Santa Maria de Émeres. 
Colhe-se centeio, trigo e pouco vinho e tirando, se podendo, a castanha e algum 
azeite, o mais abundante é o centeio, pouco. Frutas tem peras e amêndoas. O mais 
é centeio. E não há mais digno de memória no que respondi acima, além de que 
todas estas propriedades nesta Freguesia e terras são da Comenda do 
Comendador Marquês de Fronteira e todas foreiras à Sereníssima Casa de 
Bragança e da Mitra Primaz de Braga. 

 
A Serra. 
Há uma serra áspera para o Sul, nos fins e limite desta freguesia, com muitos 
penedos. Não tem águas de virtudes particulares, mas sendo meia légua da serra, 
de comprido, que principia no lugar de cadouço e acaba no de Vale de Égua, e 
outro tanto de comprido [possível lapso do memorialista], e não há rios. É muito 
falta de águas de todas as partes. Tem poucos coelhos e perdizes e não tem nem 
extraviados. Fojos não há neste distrito. 
 
Certo é o que achei e posso dizer a respeito do que se pergunta nos interrogatórios 
deferidos e, por tudo ser verdade, fiz esta que assino. 
Santa Maria de Émeres, Março, onze de mil e setecentos e cinquenta e oito anos. 
 
Francisco Martins o que, sendo nele vigário, o juro in verbo sacerdotis. 
 
O vigário, João Lopes da Castro 
O padre António Pereira de Miranda 



 
 

 
 

  Igreja de N. Sra. da Expectação 



 

  Capela de Santo André em Rendufe 
!

!!!!! !
Casa dos Cardosos na Rua Direita de Santa Maria de Émeres!


