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Lisboa, 12-4-1785
Carta de colação (Castelo Branco, 13-12-1783) de Correia da Serra numa capela da igreja de Santa
Maria do Castelo de Abrantes, passada pelo bispo de Castelo Branco, fr. Vicente Ferrer da Rocha.
O alvará (Lisboa, 13-1-1782) do duque refere que a capela da igreja é de sua apresentação por ter
sido instituída pela duquesa de Penaguião, D. Isabel de Mendonça. A capela está vaga por
falecimento do padre João da Silva Ferrão que fôra apresentado pelo falecido duque de Lafões,
irmão do presente (D. João de Bragança).
O acto de colação foi feito em fr. Filipe Gomes de Santiago, procurador de Correia da Serra.
Carta de tomada de posse da capela através de seu procurador, Rev. Dr. Luís de Matos Moreira.
Abrantes, 9-10-1784.
Abrantes, 22-4-1782
Carta de substabelecimento de poderes
Manuel José da Silva, procurador de Correia da Serra, substabelece em António José Joaquim de
Paiva a assinatura da escritura de arrendamento do casal denominado de D. António que é
pertença duma capela de Correia da Serra.
Abrantes, 15-4-1782
Atestado do meirinho-geral de Abrantes, Manuel Machado Cordeiro, em como notificou Leonor
Lopes, viúva de José dos Santos, do casal dos (...) para reconhecer como senhorio ao padre
Correia da Serra.
12-4-1782
Requerimento de Correia da Serra ao Juiz de Fora para ser empossado como senhorio do casal
dito de D. António pertença da capela de Santa Maria do Castelo.
No verso consta o termo de notificação dos rendeiros de 15-4-1782.
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