LIMA,"do"Porto"
"
"

"

§1"
"
"
0." António' João" e" Josefa' Joaquina' de' Jesus1" viveram" na" freguesia" de" S." Pedro" de"
Miragaia,"no"Porto."
"
Foram"pais"de,"pelo"menos:"
"
1. José'António'de'Jesus,"que"segue."
"
1." José' António' de' Jesus" nasceu" em" S." Pedro" de" Miragaia," onde" viveu" com" sua"
mulher,"Antónia'Joaquina'de'Jesus,"natural"de"S."Veríssimo"de"Paranhos,"filha"de"
José"Gonçalves"e"de"Maria"Moreira"de"Jesus."
"
Foram"pais,"pelo"menos,"dos"dois"filhos"seguintes:"
"
"
21" Joaquim'António'(Friage2)'de'Lima,"que"segue."
"
"
22" António' Joaquim," que" foi" padrinho" em" Cedofeita" em" 27.4.1828" de" seu"
sobrinho"Francisco"António,"filho"de"seu"irmão"Joaquim"António."
"
"
E"talvez"também"de:"
"
"
23" Francisca'Rosa'de'Jesus,"que"foi"madrinha"em"Cedofeita"em"27.4.1828"de"seu"
sobrinho" Francisco" António" nº" 36." Como," no" entanto," não" é" especificado" se"
esta"Francisca"Rosa"de"Jesus"é"tia"paterna"ou"materna"de"Francisco"António"nº"
36,"pode"ser"que"seja"tia"materna,"caso"em"que"será"irmã"de"Rita"Joaquina"de"
Jesus"dos"Santos"Maia"adiante."
"
2." Joaquim'António'(Friage)'de'Lima"nasceu"em"S."Pedro"de"Miragaia,"Porto3.""
"
Era"solteiro"e"morador"na"Rua"de"Vilar"de"Cedofeita"quando"casou,"em"Cedofeita,"
em" 29.10.1815" (fl." 1184)," com" Rita' Joaquina' de' Jesus' (dos' Santos' Maia)4," na"
altura" moradora" na" Rua" do" Bom" Sucesso." Foram" testemunhas" deste" casamento"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1

Está" por" enquanto" por" explicar" a" origem" do" nome" Lima" utilizado" por" esta" família." Espero" que" quando"
consigamos"recuar"mais"uma"ou"duas"gerações"veremos"que"um"destes"Jesus"é"filho"ou"neto"de"um"ou"de"uma"
Lima."

2

Este"nome"Friage,é_nos"dado"pelo"Embaixador"José"António"Moya"Ribera"na"posição"44"da"árvore"nº"115"do"
seu" livro" Árvores, de, Costados." Não" sabemos" a" que/quem" se" refere," mas" parece" que" o" nome" é" referido" em"
apontamentos"de"família."

3

A" data" do" seu" nascimento" dada" na" GENEALL" (bem" como" a" de" sua" mulher)" estão" erradas." Foram" uma"
precipitação"de"alguém"que"viu"à"pressa"ou"sem"atenção"os"livros"de"assentos"paroquiais"de"Cedofeita"e"de"
Miragaia."

4

No"assento"de"baptismo"da"filha"Maria"é"referida"por"Dona,Ritta,Joaquina."

""

""

""

""

1"
"

João" Domingues," lavrador," morador" em" Cedofeita," e" António" Ferreira," criado, da,
quinta"em,que,mora,João,Monteiro,de,Carvalho,da,freguesia,de,Nossa,Sra.,da,Boa,
Viagem,de,Massarelos.""
Nasceu"esta"Rita"em"Cedofeita5"e"era"filha"de"António"Joaquim"dos"Santos"Maia,"
natural"de"S."Martinho"de"Lordelo"do"Ouro,"e"de"sua"mulher"Maria"Luísa"da"Cunha,"
natural" de" Cedofeita;" neta" paterna" de" João" Francisco" dos" Santos" e" de" Antónia"
Francisca," ambos" de" Lordelo;" neta" materna" de" António" Luís" da" Cunha" e" Ana"
Rodrigues,"ambos"de"Cedofeita."
Joaquim" António" e" Rita" Joaquina" viveram" na" Rua" Nova" de" Vilar" da" freguesia" de"
Cedofeita"e"tiveram"onze"filhos:"

"

"
"
"

31" José' António," nascido" em" Cedofeita" em" 11.8.1816" e" baptizado" a" 15" (fl." 59)."
Foram"padrinhos"José"Vicente"da"Fonseca,"de"Cedofeita,"e"sua"filha"D."Maria"
Isabel"da"Fonseca,"por"procuração"que"fez"ao"Reverendo"Cónego"António"José"
Francisco"Pinheiro,"também"de"Cedofeita."

"
"

32" Maria," nascida" em" Cedofeita" em" 6.12.1819" e" baptizada" no" mesmo" dia" (fl."
299)." Foram" padrinhos" António" Joaquim," tio" materno," e" Ana" Joaquina," tia."
Deve"ter"morrido"criança,"pois"o"nome"Maria"foi"dado"a"uma"outra"filha"em"
1832."

"
"

33" Joaquina,"nascida"em"Cedofeita"em"5.12.1821"e"a"8"(fl."384)."Foram"padrinhos"
António" Joaquim" dos" Santos" Maia" e" sua" irmã" Joaquina" de" Jesus," tios"
maternos,"e"Ana"Joaquina,"tia.'
"
34" João'António'de'Lima,"nascido"em"Cedofeita"em"20.9.1823"e"baptizado"a"28"
(fl."548)."Foram"padrinhos"João"dos"Santos"Maia,"solteiro,"e"Antónia"Joaquina"
de"Jesus,"solteira,"ambos"tios"maternos"e"moradores"na"Rua"do"Bom"Sucesso."
"
O"seu"retrato"faz"parte"da"Galeria"dos"Beneméritos"da"Igreja"da"Lapa"do"Porto."

"
"
"
"
"
"
"

35" António'Joaquim'de'Lima,"nascido"em"Cedofeita"em"21.7.1825,"que"segue.""

"

36" Francisco' António' de' Lima," nascido" no" Porto" (Cedofeita)" em" 23.4.1828" e"
falecido"em"19.1.1900."Foi"baptizado"27.4.1828"(fl."937"do"site)"e"foram"seus"
padrinhos"seu"tio"paterno"António"Joaquim"e"sua"tia"Francisca"Rosa"de"Jesus."
"
Segundo"indicações"dadas"na"GENEALL"e"no"respectivo"Forum"por"elementos"
da"família"Carneiro"Pacheco,"casou"com"Maria'Mónica'Colares,"natural"de"S."
Luís"do"Maranhão,"falecida"antes"de"12.9.1885,"de"quem"teve:"

"
"
"
"
"
"

"

41"

Maria'Rita"

"

42"

Francisco"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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""

Cf."nota"3"acima."Não"encontrei"o"assento"de"baptismo"desta"Rita"em"Cedofeita"no"Livro"de"Baptismos"1798_
1806."O"livro"anterior"(1790_1798)"está"muito"mal"filmado"e"é"de"impossível"leitura."

2"
"

"

"

43"

"

"

"

"

"

"

"
"
"

"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"

"

"

5." Maria' Claudina' de' Abreu' Sampaio' e' Lima," nascida" em" Cedofeita"
em" 9.11.1890" e" falecida" na" casa" de" Vilalva," em" Santo" Tirso," em"
18.8.1946."
"
Casou" na" Casa" de" Barrimau" em" Lama," Santo" Tirso," em" 31.8.1914"
com"Mário'de'Faria'Carneiro'Pacheco,"nascido"em"14.8.1885.""
"
CG.""

"

44"

Amélia"

"

45"

Etelvina"

"

46"

José' Aníbal," que" se" fixou" definitivamente" no" Maranhão," onde" terá"
deixado"descendência."

"

47"

Cândida"

"

48"

"

"

Eugénio' Adelino' de' Lima," que" nasceu" no" Porto" e" casou" com" Elvira' de'
Faria' e' Melo' de' Millanos," natural" de" Aveiro," filha" de" Carlos" de" Faria" e"
Melo," 1º" Barão" de" Cadoro," Governador_Civil" de" Aveiro" e" Cônsul" de"
Espanha"naquela"cidade,"e"de"sua"segunda"mulher"Rosa"Heloísa"Millanos"
y" Cossi;" neta" paterna" de" José" da" Silva" e" Melo" e" de" sua" mulher" Ana" de"
Faria"Magalhães."
Tiveram"pelo"menos"uma"filha:"

"

"

5."

"
"
"
"

"
"
"
"

Joaquim'Januário'de'Lima,"nascido"na"freguesia"de"São"João"Baptista"de"
São"Luís"do"Maranhão,"Brasil,"em"10.7.1861,"e"falecido"em"2.3.1926."
Morava" na" Rua" dos" Bragas," nº" 109," no" Porto," quando" casou" em"
Cedofeita" em" 12.9.1885" com" Sara' de' Abreu' Sampaio," moradora" na"
altura" em" Lama," Santo" Tirso." Foram" testemunhas" deste" casamento"
António" José" Marques" de" Abreu" Junior," viúvo," capitalista," morador"
ocasionalmente" na" cidade" do" Porto," no" Hotel, do, Porto;" Francisco"
António" de" Lima," viúvo," capitalista," morador" na" Rua" dos" Bragas;" D."
Carolina" Amélia" Sampaio" Calheiros," viúva," proprietária," moradora" na"
Rua" da" Duquesa" de" Bragança;" e" D." Januária" Rosa" de" Lima," solteira,"
proprietária,"moradora"na"Rua"dos"Bragas."
D." Sara" de" Abreu" Sampaio" nasceu" no" Rio" de" Janeiro" (Santíssimo"
Sacramento)" em" 20.9.1859" e" falecida" em" 16.12.1933," filha" de" José"
Carneiro"de"Sampaio"e"Silva,"da"Quinta"do"Porto,"em"Lama,"Santo"Tirso,"
e"de"sua"mulher"Claudina"Júlia"Marques"de"Abreu;"neta"paterna"de"João"
de"Sampaio"e"Silva"e"de"sua"mulher"Joana"Rita"Carneiro;"neta"materna"
de"José"Carneiro"da"Silva"e"de"sua"mulher"Ana"Maria."
Tiveram"pelo"menos"a"seguinte"filha:"

Maria' Elisa' de' Faria' e' Melo' Millanos' de' Lima," nascida" no" Porto"
em"24.12.1915,"casada"com"Ângelo'Ferreira'Lopes."CG."

3"
"

"

37" Manuel,"nascido"em"Cedofeita"em"17.10.1829."Baptizado"a"25"(fl."973"do"site)."
Foram"padrinhos"Manuel"Ferreira"Duarte,"solteiro,"e"sua"irmã"Maria"Tomásia,"
solteira," ambos" moradores" na" Rua" de" Santo" Ovídio," freguesia" de" Santo"
Ildefonso."

"
"

38" Maria,"segunda"do"nome,"nascida"em"Cedofeita"em"22.10.1832."Baptizada"no"
mesmo" dia" (fl." 1071" do" site)." Foram" padrinhos" João" António," irmão" da"
baptizada,"e"Joana"Rosa,"tia."

"
"

39" Januária'Rosa'de'Lima,"nascida"em"Cedofeita"em"20.9.1834."Baptizada"a"26"(fl."
1137"do"site)."Foram"padrinhos"Manuel"Ferreira"Duarte,"morador"em"S."Lázaro,"
no"lugar"da"Ramadinha,"e"Antónia"Joaquina"de"Jesus,"tia,"moradora"na"Travessa"
de"Sto."Amaro."
Era"solteira,"proprietária"e"moradora"na"Rua"dos"Bragas,"quando"foi"testemunha"
em"Cedofeita"em"12.9.1885"do"casamento"de"seu"sobrinho"Joaquim"Januário"
de"Lima"com"Sara"de"Abreu"Sampaio."

"
"

310" Ana'Cândida,"nascida"em"Cedofeita"em"20.5.1836."Baptizada"a"22"(fl."1195"do"
site)." Foram" padrinhos" Joaquim" Ferreira" dos" Santos" Maia" e" Ana" Maria"
Ermelinda,"assistentes"em"Vilar."

"
"
311" Joaquim,"que"poderá"ter"nascido"em"1818"ou"em"1838"ou"396."
"
3." António' Joaquim' de' Lima," comerciante" e" negociante." Diz" a" sua" ficha" da" GENEALL"
que"era"Membro"do"Conselho"Fiscal"da"Companhia,dos,Carris,de,Ferro,do,Porto"em"
1897." Nasceu" no" Porto" (Cedofeita)" em" 21.7.1825" e" foi" baptizado" a" 25" (fl." 619" do"
site)," sendo" padrinhos" João" dos" Santos" Maia" e" sua" irmã" Maria" Joaquina" de" Jesus,"
tios"maternos.""
"
"Casou" no" Maranhão" (Sé)," Brasil," com" Justina' Alves' dos' Santos," ali" nascida" em"
26.9.1832,"filha"de"Teotónio"Alves"dos"Santos"" e"de"sua"mulher"Inês"Maria"da"Silva."
"
Tiveram"pelo"menos"os"seguintes"cinco"filhos:"
"
"
41" António'Joaquim'de'Lima'Junior,"que"era"comerciante"e"negociante"em"S."Luís"
do" Maranhão" em" 1878," de" quem" apenas" temos" conhecimento" por" ter" sido"
padrinho" de" seu" sobrinho" António" Joaquim" Fernandes" de" Lima" nº" 53" abaixo,"
sendo"representado"no"acto"por"seu"pai."
"
42" Angélica'Alves'dos'Santos'Lima,"que"em"1878"era"solteira"e"moradora"na"Rua"
Gonçalo" Cristóvão," de" quem" também" só" temos" conhecimento" por" ter" sido"
madrinha"de"seu"sobrinho"António"Joaquim"Fernandes"de"Lima"nº"53"abaixo."
"
43" Teotónio'Augusto'de'Lima,"negociante,"nascido"no"Maranhão"em"2.7.1851,"que"
segue"adiante.""
"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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""

Faltam" os" assentos" de" baptismo" de" Cedofeita" de" 23.3.1817" a" 30.3.1819" e" o" livro" 1827_1841" só" vai," na"
realidade,"até"1837."

4"
"

44" Eduardo'Honório'de'Lima,"" capitalista," negociante," coleccionador" e" grande"
mecenas"do"Porto"e"do"Gerês,"nascido"em"21.11.1856,"que"segue"no"§2."
"
45" Carlos'Alberto'de'Lima,"Doutor"em"Medicina,"Professor"Catedrático"da"Escola"
Médico_Cirúrgica" e" da" Faculdade" de" Medicina" do" Porto," aí" nasceu" em"
22.12.1866."
"
Fez"o"seu"curso"na"Escola,MédicoGCirúrgica,do,Porto7,"concluído"com"distinção,"
sento"o"tema"da"sua"tese"final,"defendida"em"1891,"O,Melhoramento,da,Raça,
pelo,exercício,físico,"que"foi"aprovada"com"louvor.""
"
Em" 1896" concorreu" ao" lugar" de" Lente" Demonstrador" da" Secção" Cirúrgica" na"
referida"Escola,"apresentando"uma" Contribuição,para,o,estudo,da,tuberculose,
óssea," que" lhe" valeu" a" aprovação" e" a" admissão" ao" lugar" pretendido," sendo"
nomeado," sucessivamente," Lente" Substituto" e" Lente" Proprietário," regendo"
durante" anos" as" cadeiras" de" Anatomia" Topográfica," Medicina" Operatória" e"
Patologia"Externa."
"
Em" 1897," na" lista" do" corpo" docente" daquela" Escola," Carlos" Alberto" de" Lima"
consta"como"Demonstrador,de,Anatomia."
"
Em" 1905," na" mesma" lista," aparece" como" Lente, Catedrático, de, Anatomia,
Topográfica."
"
Na"abertura"do"ano"lectivo"de"1906_1907,"proferiu"a"sua"Oração"de"Sapiência,"
que"versou"As,principais,fases,de,progresso,em,Medicina."
"
Nesse" mesmo" ano" de" 1906" presidiu" à" Secção" de" Cirurgia" Pediátrica" do"
Congresso"Internacional"de"Medicina"realizado"em"Lisboa."
"
Em" 1911," com" a" reforma" do" ensino" superior" e" a" extinção" da" EMC," passou" a"
reger" a" cadeira" de" Clínica" Cirúrgica" e" o" curso" especial" de" Ortopedia" na"
Faculdade"de"Medicina"da"então"criada"Universidade"do"Porto."Aí"foi"também"
Professor"Catedrático"de"Patologia"Cirúrgica."
"
Em" 1925," por" ocasião" do" centenário" da" Real" Escola" de" Cirurgia" do" Porto,"
publicou" os" trabalhos" Serviços, de, Cirurgia, e" Notas, Clínicas, de, Patologia,
Cirúrgica,e,Ortopedia."
"
Em" 1928," o" brilhante" discurso" que" proferiu" numa" sessão" de" homenagem" ao"
cirurgião"Júlio"Franchini"foi"também"publicado,"bem"como"vários"outros"artigos"
e" trabalhos" em" revistas" da" especialidade," nomeadamente" na" Medicina,
Moderna."
"
Carlos" Alberto" de" Lima" foi" médico" do" Instituto, de, SurdosGMudos" desde" a" sua"
fundação;"foi"Vice_Presidente"da"Sociedade,de,Medicina,e,Cirurgia,do,Porto"e"da"
Associação, dos, Médicos, do, Norte, de, Portugal;" e" foi" Presidente" da" Associação,
dos,Médicos,Católicos,do,Norte,de,Portugal."
"
Jubilou_se"em"1936."
"
Casou" no" Porto" (Cedofeita)" com" Elvira' Constança' Amorim' Pinto," natural" do"
Porto"(Massarelos,"filha"de"António"José"de"Amorim"Pinto"e"de"Maria"de"S."José."
"
Tiveram"pelo"menos"o"seguinte"filho:"
"
"
5." Carlos'Pinto'de'Lima,"funcionário"bancário,"nascido"no"Porto"(Cedofeita)"
em"25.3.1896"e"aí"falecido"em"8.3.1948."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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""

Parte"dos"elementos"biográficos"do"Prof."Carlos"Lima"foram"extraídos"da"GEPB."

5"
"

"

"

"
"
"

"

Casou"no"Porto"em"12.6.1920"com"Deolinda'Sampaio,"nascida"no"Rio"de"
Janeiro" (Santana)," Brasil," em" 13.9.1899" e" falecida" no" Porto," filha" de"
Vitorino" Lopes" Sampaio" e" de" Delfina" Maria" da" Conceição" Vitória;" neta"
paterna"de"Luís"Lopes"Sampaio"e"de"Maria"Leonor;"neta"materna"de"João"
António"Vitória"e"de"Guiomar"Maria"da"Conceição."
Tiveram"pelo"menos"o"seguinte"filho:"

"

6."

"

"

"

"

"

"

"
"
"

"

"

Carlos' Sampaio' Pinto' de' Lima," licenciado" e" doutorado" em"
Medicina" pela" Faculdade" de" Medicina" do" Porto," de" que" foi"
Professor"Catedrático"de"Ortopedia,"Ortopedista"no"Porto."Nasceu"
no" Porto" (Cedofeita)" em" 27.4.1921" e" faleceu" em" Ramalde" em"
8.2.1993."
Casou" no" Porto" (Nevogilde)" em" 17.7.1948" com" Adélia' Sampaio'
Machado' Mourão' de' Carvalho' Sotomaior," nascida" no" Porto"
(Nevogilde)" em" 18.10.1918" e" falecida" em" 23.11.1992," Senhora" da"
Casa"da"Granja,"em"S."Salvador"de"Ribas,"Celorico"de"Basto,"e"da"de"
Santiago," em" Gagos." É" filha" do" Dr."Francisco" da" Cunha" Mourão" de"
Carvalho"Sotomaior,"licenciado"em"Direito,"Senhor"da"dita"Casa"da"
Granja,"natural"de"S."Salvador"de"Ribas,"e"de"sua"mulher"Delminda"
de"Sampaio"Machado,"natural"do"Porto"(Bonfim),"Senhora"da"Casa"
Grande"das"Baloutas,"em"Gagos."É"neta"paterna"de"Paulo"da"Cunha"
Mourão"de"Carvalho"Sotomaior,"Senhor"da"dita"Casa"da"Granja,"e"de"
sua" mulher" Florinda" Rosa" Alves" de" Freitas," natural" de" Fafe;" neta"
materna"do"1º"Barão"de"Fermil,"Manuel"Guilherme"Alves"Machado,"
e"da"Baronesa"Maria"Augusta"de"Brito"Sampaio."
Carlos"Lima"e"Adélia"viviam"na"Av."da"Boavista,"numa"bela"casa"mais"
tarde"vendida"ao"BPP"(Banco,Privado,Português)."
Tiveram"pelo"menos"os"seguintes"filhos:"

"

"

71"

Maria' Teresa' Mourão' Sotomaior' de' Lima," que" casou" com"
Nuno' Duarte' Pinto' de' Lemos' Pizarro," Licenciado" em"
Medicina"pela"UP,"Médico,"Senhor"da"Quinta"de"Lobazim,"em"
Vilarinho" da" Castanheira," Carrazeda" de" Ansiães," nascido" em"
1942" e" falecido" em" 2009." Era" filho" de" António" Manuel"
Alexandre"Sebastião"Pegado"de"Castro"Pereira"da"Gama"Lobo"
Pinto" Pizarro," natural" de" Macedo" de" Cavaleiros," e" de" sua"
mulher" Maria" Guilhermina" Miller" de" Sampaio" e" Lemos" de"
Noronha,"de"Torre"de"Moncorvo;"neto"paterno"de"Manuel"de"
Castro"Pereira"Teixeira"Lobo"Pizarro,"Bacharel"em"Direito"pela"
Universidade"de"Coimbra,"Senhor"da"dita"Quinta"de"Lobazim"e"
da" Quinta" das" Portas" de" Vila" em" Vila" Real," e" de" sua" mulher"
Teresa"Corina"Vilhena"Moura"Carvalhais"Pegado"Seabra;"neto"
materno" de" João" Carlos" de" Noronha" Botelho" de" Magalhães,"
Médico" em" Carrazeda" de" Ansiães" e" Governador_Civil" de"
Bragança," e" de" sua" mulher" Maria" Palmira" Miller" Pinto" de"
Lemos."

6"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

72"

"

"

"

"

"
"
"

"

"

"

Ana' Maria' Mourão' Sotomaior' de' Lima," diplomada" com" o"
curso" de" Enfermagem," que" nasceu" no" Porto" (Nevogilde)" em"
25.10.1957.""
Casou"na"Casa"da"Granja,"em"S."Salvador"de"Ribas,"Celorico"de"
Basto,"em"26.6.1982,"com"Miguel'de'Castelo'Branco'Vieira'de'
Campos," licenciado" em" Administração" por" Londres," nascido"
em" Barcelona," Espanha," em" 9.3.1956," filho" de" João" Mendes"
Pereira" Vieira" de" Campos," Engenheiro" Agrónomo," Industrial,"
natural"de"Lisboa"(Campo"Grande),"e"de"sua"mulher"D."Maria"
Ana"do"Sagrado"Coração"de"Jesus"António"Onofre"de"Siqueira"
de" Castelo" Branco," natural" de" Cascais;" neto" paterno" de" José"
Saraiva" Vieira" de" Campos," Engenheiro" Civil" e" Industrial,"
natural" de" Aveiro," e" de" sua" mulher" Maria" Helena" Cordeiro"
Feio"Mendes"Pereira,"de"Lisboa;"neto"materno"de"D."Fernando"
de"Castelo"Branco"(dos"Condes"de"Pombeiro)"e"de"sua"mulher"
D."Maria"da"Graça"de"Siqueira"(dos"Condes"de"S."Martinho)."
Tiveram"duas"filhas9:"

"

"

"

81"

Madalena'Mourão'Lima'Vieira'de'Campos,"nascida"no"
Porto"(Nevogilde)"em"17.6.1983."

"

"

"

82"

"Ana"

"

"

73"

"

"

"

Carlos'Lima,"advogado,"que"casou"com"N...'Valente'Perfeito'
de'Macedo,"de"quem"enviuvou,"sem"geração."
Casou" segunda" vez" e" parece" ter" tido" geração" deste"
casamento."

"
"
"
"
"

Este" casamento" parece" ter" sido" objecto" de" divórcio" e" Maria"
Teresa"e"Nuno"Duarte"não"parece"terem"tido"geração8."
Maria" Teresa" casou" segunda" vez" com" Ricardo' Lumbrales' de'
Sá' Carneiro," de" quem" foi" segunda" mulher." Também" sem"
geração."

"
4." Teotónio'Augusto'de'Lima,"negociante"no"Porto,"nascido"na"freguesia"de"N."Sra."da"
Vitória" de" S." Luís" do" Maranhão," Brasil," em" 2.7.1851," e" falecido" no" Porto" em"
21.11.1894."

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8

Nuno"Duarte"Pinto"de"Lemos"Pizarro"casou"segunda"vez"com"Maria"Amélia"Sequeira"da"Costa"Horta."CG."

9

Têm"a"árvore"nº"124"de"Costados,"de"D."Gonçalo"de"Vasconcelos"e"Sousa,"Porto"1997."

""
""

7"
"

"

Teotónio"Augusto"de"Lima"com"a"mulher"e"os"sete"filhos"por"volta"de"1890"

"
"

"
Vivia" na" Rua" dos" Bragas" quando" casou," com" 21" anos" de" idade," na" Igreja" de" S."
Martinho"de"Cedofeita,"no"Porto,"em"28.6.1873,"com"Olinda'Machado'Fernandes,"
nascida"no"Porto"(S."Nicolau)"em"2.5.1851"e"falecida"em"Vila"Nova"de"Portimão"em"
8.2.1898,"filha"de"Manuel"Fernandes"da"Costa"Guimarães,"proprietário,"natural"de"S."
Cristóvão" de" Abação," Guimarães," e" de" sua" mulher" Margarida" Adelaide" Machado,"
natural"do"Porto."
Moravam" em" 1874" na" Travessa" do" Calvário," freguesia" de" Miragaia," e" em" 1882" na"
Rua"de"Cedofeita"nº"501."
Tiveram"sete"filhos10:"

"
"
"
"

51" Maria'Olinda'de'Lima,"nascida"no"Porto"em"24.4.1874"e"falecida"em"3.7.1947."
Foi"baptizada"na"Igreja"Paroquial"de"S."Martinho"de"Cedofeita"em"14.5.1874"e"
foram"seus"padrinhos"seu"avô"Manuel"Fernandes"da"Costa"Guimarães,"então"já"
viúvo,"morador"na"Rua"da"Fábrica,"e"N."Sra."da"Conceição,"por"quem"tocou"sua"
avó"D."Justina"Alves"dos"Santos"Lima,"casada,"moradora"na"Rua"dos"Bragas."
"
Casou" com" António' Joaquim' Machado' Pereira," capitalista" e" grande" mecenas"
da"vida"artística"e"cultural"do"Porto,"aí"nascido"por"volta"de"1854"e"falecido"na"
Foz"em"17.2.1917,"filho"de"António"Joaquim"Pereira,"natural"de"Braga,"e"de"sua"
mulher"D."Ermelinda"Aurélia"Machado,"natural"do"Porto"(S."Nicolau)."
"
Passou"parte"da"sua"vida"no"Brasil,"no"Rio"de"Janeiro,"onde"fez"fortuna"e"onde"
possuía"vários"bens11."
"
Consta"da"lista"dos"sócios"da"Associação,Comercial,do,Porto"de"1910_11,"de"cuja"
Direcção"fez"parte."
"
No" inventário" orfanológico" feito" por" sua" morte," os" seus" bens" foram" avaliados"
em"mais"de"200.000"reis."
"
Em"Portugal,"foi"accionista"de"numerosas"empresas"e"bancos,"nomeadamente"a"
Companhia, Geral, de, Construções, Económicas," a" Companhia, das, Águas, das,
Pedras,Salgadas,"o"Banco,Comercial,do,Porto,,o,Banco,Comercial,de,Lisboa,,a"
Sociedade,do,Teatro,de,S.,João,do,Porto,"a"Companhia,dos,Carris,de,Ferro,do,
Porto," a" Real, Companhia, Vinícola, do, Norte, de, Portugal," a" Companhia,
Portuguesa,de,Refinação"e"várias"companhias"de"seguros."

"

"
"
"
"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
10

Não"encontrei"o"baptismo"em"Cedofeita"dos"filhos"Arnaldo,"Carlos"nem"Margarida."

11

Parte"dos"elementos"referentes"a"este"António"Joaquim"Machado"Pereira"provêm"da"Dissertação"de"Mestrado,
Percursos,Burgueses,na,Cidade,do,Porto,(1910G1926),"da"Dra."Maria"José"de"Sousa"Ferraria,"Porto"2000."

""
""

8"
"

"

"

"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"

"

61" Jaime'Lima'Machado'Pereira,"que"morreu"poucos"dias"a"após"a"morte"de"
seu"pai,"em"24.2.1917,"sendo"já"maior."

"
"

62" Marieta'Lima'Machado'Pereira,"nascida"em"1900."
"
Casou"com"José'Proença,"licenciado"em"Medicina."

"

63" Frederico'Lima'Machado'Pereira,"nascido"em"1903,"que"foi"funcionário"da"
Fábrica"de"Curtumes"do"Bessa"de"seu"tio_avô"Eduardo"Honório"de"Lima.""
"
Casou"com"Maria'Alexandrina'Dias'de'Almeida" (Xanda)"nº"67" de" Dias,de,
Almeida,,do,Porto,"sétima"filha"do"Dr."José"Dias"de"Almeida"e"de"sua"mulher"
Amélia"Soares"Moreira."
"
Viviam"na"Foz,"na"Av."de"Montevideu,"mas"nos"últimos"anos"de"vida"foram"
viver"para"a"Ordem"do"Terço,"onde"faleceram,"entre"1975"e"1978,"ele"antes"
dela."SG."

"

"

"

"

"
"

Possuía" também" uma" dezena" de" casas" no" Porto," nomeadamente" aquelas" em"
que" vivia" habitualmente," na" Rua" de" S." Roque" da" Lameira" de" Cima," n°" 8,"
freguesia"de"Campanhã,"e"na"Av."do"Brasil,"nº"853,"freguesia"de"Nevogilde,"onde"
morreu."
Morou"também"na"Rua"Duquesa"de"Bragança."
Maria"Olinda"e"António"Joaquim"foram"pais"de"três"filhos12:"

52" Beatriz'Eugénia,"nascida"em"Cedofeita"em"12.12.1875"e"baptizada"em"5.1.1876."
Foram"seus"padrinhos"os"avós"paternos,"moradores"na"Rua"Gonçalo"Cristóvão"
nº"99."Morreu"com"15"anos"em"16.1.1891."

"
"

53" António'Joaquim'Fernandes'de'Lima,"o"pintor"Lima,Machado,Pereira."
"
Nasceu" no" Porto" (Cedofeita)" em" 30.12.1877." Fora" baptizado" em" casa" por"
necessidade"e"recebeu"os"Santos"Óleos"na"Igreja"de"S."Martinho"em"2.2.1878,"
sendo"seus"padrinhos"António"Joaquim"de"Lima"Junior,"casado,"negociante"em"
S." Luís" do" Maranhão," representado" por" António" Joaquim" de" Lima," casado,"
negociante,"morador"na"Rua"Gonçalo"Cristóvão,"e"D."Angélica"Alves"dos"Santos"
Lima,"solteira,"moradora"na"mesma"rua."
"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
12

""

António" Joaquim" Machado" Pereira" teve" no" Brasil," antes" do" seu" casamento," dois" filhos" naturais," Ricardo, e"
Carmen,"nascidos"no"Rio"de"Janeiro"e"ambos"perfilhados"antes"do"seu"casamento."Estes"filhos"parece"terem"
vindo"com"o"pai"para"o"Porto,"tendo"Ricardo"possuído"um"estabelecimento"comercial"na"Rua"de"Cedofeita."

9"
"

""

"
"
"

"
"
"
"

Jarra,com,flores,e,Retrato,de,Senhora,por"António"Joaquim"Fernandes"de"Lima"

"

Aprendeu"pintura"com"Artur"Loureiro,"quando"este"vivia"já"uma"fase"avançada"
da"sua"carreira,"já"depois"do"seu"regresso"da"Austrália"(1901)."
Seguidamente," com" o" apoio" de" seu" cunhado" António" Joaquim' Machado"
Pereira13," que" financiou" a" sua" estadia," partiu" para" Paris," onde" frequentou" as"
melhores" escolas" da" época" e" recebeu" as" influências" dos" demais" artistas" e"
mestres"que"ali"viviam"e"trabalhavam."
A"Guerra"de"1914_18"obrigou_o"no"entanto"a"abandonar"os"estudos"académicos"
e"a"regressar"ao"Porto,"onde"prosseguiu"a"sua"aprendizagem"na"Escola"de"Belas"
Artes,"sendo"então"aluno"de"Marques"de"Oliveira"e"Teixeira"Lopes."
Instalou"o"seu"atelier"em"Cinfães,"onde"mandou"construir"uma"casa,"com"uma"
espaçosa"oficina,"onde"realizou"a"maior"e"melhor"parte"da"sua"obra.""
A" sua" obra" enquadra_se" no" realismo" expressivo" do" início" do" séc." XX" e" são" de"
salientar"as"suas"paisagens"bravias"e"cenas"campestres."
Executou"também"muitas"esculturas,"nomeadamente"a"estátua"do"explorador"
Serpa" Pinto," inaugurada" em" 1946," que" se" encontra" no" principal" jardim" de"
Cinfães."
Morreu"na"sua"Casa"do"Oratório,"em"Cinfães,"em"25.12.1945."
Casou"com"Alice'...,"de"quem"não"teve"geração."

"
"
"
54" Carlos'Leopoldo,"nascido"em"8.12.1879"??.""
"
Casou"com"Isaura'...."Viviam"na"Rua"de"Santo"António,"no"Porto."

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

55" Margarida'Adelaide,"nascida"em"23.5.188?"e"falecida"em"1928."
"
Casou"com"N...'Pinheiro,"de"quem"teve"um"filho:"
"

6." José'Pinheiro'

56" Fernanda' Amélia' Fernandes' Lima," que" nasceu" no" Porto" em" 11.6.1882" e" aí"
faleceu"(Cedofeita),"aos"43"anos,"em"27.11.1925."Foi"baptizada"na"Paroquial"de"
S." Martinho" de" Cedofeita" em" 15.7.1882" e" foram" seus" padrinhos" Artur" Carlos"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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""

Foi"em"homenagem"a"este"seu"mecenas"que"adoptou"o"nome"artístico"de"Lima,Machado,Pereira."

10"
"

"

"
"
"

Machado"Guimarães,"casado,"engenheiro"civil,"morador"na"Rua"da"Picaria,"e"D."
Maria"Alves"dos"Santos"Bastos,"viúva,"moradora"na"Rua"dos"Bragas."
Casou"na"Igreja"de"S."Martinho"de"Lordelo"do"Ouro,"no"Porto,"em"5.8.1903,"com"
António'Dias'de'Almeida'nº"5"do"§2"do"meu"texto"Dias,de,Almeida,,do,Porto,,
segundo"filho"de"José"Dias"de"Almeida"e"de"sua"mulher"Francisca"Leite"da"Silva,"
nºs" 4" do" §0" do" mesmo" texto." No" referido" §2" do" referido" texto" segue" a" sua"
geração."

"

"

"
"
"
"

57" Arnaldo,"nascido"em"13.1.1887"??"e"falecido"em"30.10.1956."
"
Pai"de,"pelo"menos:"

"
"

"
"
"
"
"

"
"

6." Mário'Lima,"o"Arquimedes."Foi"físico"ou"químico"e"trabalhou"na"barragem"
de"Caniços."
"
Casou"com"Maria'Amélia'..."e"teve"duas"filhas:"

"

"

71" Isabel'Maria"

"

"

72" Maria'Margarida'(ou"Madalena"??)'

§2"

"
"
44" Eduardo' Honório' de' Lima," filho" de" António" Joaquim" de" Lima" e" de" sua" mulher"
Justina"Alves"dos"Santos,"nºs"3"do"§1."
"
Nasceu" na" freguesia" de" N." Sra." da" Vitória" da" Sé" Catedral" de" S." Luís" do" Maranhão,"
Brasil,"em"21.11.1856"e"faleceu"no"Porto"(Cedofeita)"em"20.10.1939."
"
Eduardo"Honório"veio"novo"para"o"Porto,"onde"se"dedicou"aos"negócios,"como"toda"
a"sua"família,"depressa"granjeando"grande"prestígio"e"consideração,"nomeadamente"
devido"ao"comércio"de"créditos"firmados"que"empreendeu"com"enorme"êxito."
"
Ocupou_se"também"com"grande"empenho"dos"negócios"da"família"de"sua"mulher,"
que"geriu"e"desenvolveu"com"grande"aptidão."
"
Na" lista" dos" sócios" da" Associação, Comercial, do, Porto" de" 1910_11" consta" como"
proprietário,,cortumes."
"
Outra"empresa"a"que"dedicou"grande"empenho"foi"a"Empresa,das,Águas,do,Gerês,"
que" conheceu" durante" os" anos" 1920" e" 1930," altura" em" que" Honório" de" Lima" se"
ocupou"da"sua"gerência,"uma"época"áurea"e"de"grande"prosperidade,"datando"desse"
período"a"Colunata,"inaugurada"em"1926"e"que"viria"a"receber"o"nome"de"Colunata,
Honório, de, Lima;" o" Parque, das, Termas," onde" foram" plantadas" muitas" árvores"
exóticas" de" grande" porte" criteriosamente" seleccionadas" e" onde" foi" construído" um"
lago" com" barcos" de" recreio," cujo" porto" de" embarque" é" feito" a" partir" de" umas"
monumentais" grutas" artificiais" de" belo" efeito;" e" o" Bairro, dos, Pobres" da" Assureira,"
manifestação"do"elevado"espírito"solidário"de"Honório"de"Lima"e"de"sua"mulher,"que"
muito"ajudaram"os"pobres"do"Gerês"naqueles"tempos"difíceis.""
11"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"

,

Os"projectos"da"colunata,"tal"como"os"do"parque"e"do"bairro"social,"faziam"de"resto"
parte" das" cláusulas" do" primeiro" contrato" de" concessão" da" exploração" termal,"
assinado"em"1896,"mas"só"na"época"de"Honório"de"Lima"foram"materializados."
No" entanto," para" além" das" suas" aptidões" empresariais" e" do" seu" espírito" de"
solidariedade" social," Honório" de" Lima" cedo" começou" a" revelar" uma" grande"
propensão"para"as"actividades"culturais,"nomeadamente"a"pintura"e"a"música.""
Ainda"solteiro,"em"1881,"foi"um"dos"fundadores"da"sociedade"de"concertos"Orfeon,
Portuense,"de"cujo"Conselho"de"Administração"fez"parte"durante"57"anos."
E," na" sua" casa" da" Rua" de" Cedofeita," nos" jardins," mandou" construir" um" pequeno"
teatro," onde" organizou" muitas" récitas" e" por" onde" passaram" várias" figuras" líricas"
nacionais"e"estrangeiras.""
Quando" em" 1908" ardeu" o" teatro" lírico" do" Porto," o" Real, Teatro, de, São, João," foi"
Honório"de"Lima"que"liderou"o"movimento"para"a"sua"reconstrução,"vindo"o"actual"
Teatro"S."João"a"inaugurar_se"em"1920.""
Honório"de"Lima"viria"mais"tarde"a"interessar_se"pelo"Cinema,"comprando"a"maioria"
das" acções" da" empresa" S., João, Cine,, Ltdª," da" Praça" da" Batalha," que" explorava" os"
Cinemas"S.,João"e"Águia,de,Ouro."
No"campo"da"pintura,"Honório"de"Lima"foi"adquirindo"ao"longo"da"sua"vida"muitas"
obras" de" artistas" seus" contemporâneos," acabando" por" formar" uma" importante"
colecção,"sendo"de"salientar"o"acervo"de"21"quadros"de"Silva"Porto,"doados"após"a"
sua"morte"ao"Museu"Soares"dos"Reis."
Em"finais"do"séc."XX,"Honório"de"Lima"adquiriu"por"8"contos"de"réis"uma"quinta"em"
S." Mamede" de" Infesta," a"Quinta, de, Cima," que" pertencera" ao" negociante" Francisco"
Nogueira"Bastos,"que"ali"tinha"a"sua"residência"permanente"e"aí"faleceu"em"1895."
Esta"propriedade"encontra_se"descrita"no"registo"predial"em"1897,"onde"se"vê"que"
era"constituída"por"casas,de,habitação,de,um,andar,com,águas,furtadas,,lojas,com,
lagares,de,pedra,para,pisar,vinho,,e,aprestos,,cocheiras,,aidos,para,cavalos,,eira,de,
pedra,,casas,da,mesma,com,lojas,,alpendre,,coberto,e,palheiros,com,portal,fronho,,
jardim,, quintal,, poço, de, água, para, uso, doméstico,, com, bomba, de, ferro,, cinco,
campos, de, terra, lavradia,, socalcados, com, paredes, de, suporte,, engenho, de, tirar,
água,para,rega,,tanque,de,pedra,com,bica,para,lavar,e,regar,,pomares,de,frutas,de,
diferentes,qualidades,,ramadas,de,vinha,e,mais,pertenças,,tudo,unido,e,formando,
uma,só,quinta,circuitada,de,muros,em,volta,,com,portão,e,grades,de,ferro,e,mais,
pertenças,,sito,no,lugar,da,Igreja,Velha,,freguesia,de,S.,Mamede,de,Infesta.,
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O"portão"–"tudo"o"que"resta"–"da"Quinta,de,Cima,
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"
"
"
"
"

"

"

Honório" de" Lima" procedeu" a" grandes" melhoramentos" na" casa" e" na" quinta,"
edificando" em" 1915" uma" ampla" garagem" e" alterando" profundamente" a" casa" em"
1931,"que"passou"a"ter"mais"um"piso,"com"uma"elegante"varanda"em"granito,"com"
uma" bela" balaustrada," e" majestosas" águas" furtadas," que" embelezavam" todo" o"
conjunto,"com"uma"janela"de"frontão"ladeada"por"duas"lucarnas."
O"casamento"de"sua"filha"única"em"1903"foi"festejado"nesta"quinta"e"nela"nasceram"
todos"os"seus"netos."
Esta"quinta,"que"possuía"um"belo"caramanchão"romântico,"e"que"Honório"de"Lima"
utilizava" para" recreio" e" descanso," mas" à" qual" dedicou" muita" atenção," trabalho" e"
afecto,"viria"a"ser"vendida"em"1973"a"António"Quelhas"Lima.""
Com" as" convulsões" provocadas" pela" revolução" de" Abril" de" 1974," a" quinta" foi"
ocupada," acabando" a" casa" por" ser" demolida" em" 1979" para" conseguir" a" sua"
desocupação.""
A" Câmara" Municipal" de" Matosinhos" acabaria" por" proceder" uns" anos" depois" à" sua"
aquisição,"para"aí"implantar"o"actual"Parque"da"Cidade,"o"Parque,de,S.,Mamede.""
Pouco" antes" de" morrer," Honório" de" Lima" mandou" construir" uma" casa" de" estilo"
modernista"ao"então"jovem"e"inovador"arquitecto"Viana"de"Lima."Esta"casa,"situada"
na"Av."Patrício,"a"Costa"Cabral,"viria"no"entanto"a"ser"demolida"nos"anos"1950."A"rua"
seria"mais"tarde"rebaptizada"Rua,Honório,de,Lima."
"Tinha"27"anos"e"vivia"na"Rua"do"Príncipe,"na"freguesia"de"Cedofeita,"quando"casou,"
na"Igreja"Paroquial"de"S."Martinho"de"Lordelo"do"Ouro,"no"Porto,"em"26.4.1884,"com"
Elisa' Adelaide' de' Bessa' Cardoso," nascida" no" Porto" (S." Nicolau)" em" 28.1.1861" e"
falecida"no"Porto"(Cedofeita)"em"3.1.1947"(ou"7.3"??)."Senhora"de"grande"estrutura"
moral" e" elevado" espírito" solidário," ajudou" muito" seu" marido" nas" obras" de"
assistência" social" do" Gerês," distinguindo_se" o" casal" nas" suas" frequentes" estadias"
pelas"suas"generosas"acções"de"benemerência."
D." Elisa" Adelaide" era" filha" de" Miguel" Augusto" Cardoso," natural" de" Viseu," e" de" sua"
mulher"Delfina"Claudina"de"Bessa"Leite,"natural"do"Porto"(Massarelos);"neta"paterna"
de" José" Cardoso" da" Silva" Borges" e" de" sua" mulher" Maria" Augusta" Pinto" da" Silveira;"
13"
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"

neta"materna"de"António"Bessa"Leite,"proprietário"em"Lordelo"do"Ouro,"no"Porto"e"
grande"industrial"de"curtumes,"e"de"sua"mulher"Delfina"Claudina"Leite"de"Morais."
"Tiveram"uma"filha:""

"
"
"
5." Alice'Bessa'Cardoso'Lima,"que"segue."
"
5." Alice'Bessa'Cardoso'Lima,"nascida"no"Porto"(Massarelos)"em"9.2.1885"e"falecida"no"
Porto"(Cedofeita)"em"2.1.1956."Foi"baptizada"na"Paroquial"de"N."Sra."da"Boa"Viagem"
em"2.3.1885"e"foram"seus"padrinhos"os"avós"maternos."
"
Casou" em" Lordelo" do" Ouro" em" 14.9.1903" com" Alexandre' António' Amorim' Pinto,"
nascido"no"Porto"(Massarelos)"em"3.3.1878"e"falecido"em"Cedofeita"em"21.2.1947,"
filho"de"António"José"Pinto,"natural"do"Porto"(Cedofeita)"e"de"sua"mulher"Maria"de"S."
José" Amorim," natural" de" Massarelos;" neto" paterno" de" Alexandre" José" Pinto" e" de"
Maria"da"Boa"Viagem;"neto"materno"de"António"José"Amorim,"de"Viana"do"Castelo,"
e"de"sua"mulher"Maria"Constância,"do"Porto"(Massarelos).""
"
Tiveram"quatro"filhos:"
"
"
61" Eduardo,"nascido"na"Quinta"de"Cima,"em"S."Mamede"de"Infesta,"em"15.10.1904,"
e"falecido"com"seis"anos,"em"Cedofeita,"em"31.10.1910."
"
"
62" Armando' Bessa' Lima' Amorim' Pinto," nascido" na" Quinta" de" Cima," em" S."
Mamede" de" Infesta," em" 30.9.1911," e" falecido" em" 17.9.1970." Casou" com"
Nicolina'Cruz'Soares'da'Costa."
"
"
63" Maria' Elisa' Bessa' Lima' de' Amorim' Pinto," nascida" na" Quinta" de" Cima," em" S."
Mamede"de"Infesta,"em"15.5.1913"e"falecida"em"14.11.1997."
"
"
Casou" em" Cedofeita" em" 15.11.1932" com" José' Alexandrino' Teixeira' da' Costa,"
nascido"em"1910"e"falecido"em"1977."
"
Tiveram"seis"filhos:"
"
"
71" José' Eduardo' Lima' Pinto' da' Costa," Médico" e" professor" universitário,"
nascido"em"Cedofeita"em"3.4.193414."
"
"
Iniciou"os"seus"estudos"universitários"em"1953"na"Faculdade"de"Medicina"
da"Universidade"do"Porto,"que"frequentou"até"1960,"ano"em"que"concluiu"
a" licenciatura" em" Medicina" com" a" tese" Morte, por, Acção, do, Óxido, de,
Carbono,"um"estudo"médico_legal"classificado"com"18"valores"e"citado"na"
revista"da"Interpol."
"
"
Em" 1961" foi" nomeado" Assistente" de" Medicina" Legal" e" Toxicologia"
Forense,"cargo"que"desempenhou"até"1974.""
"
"
Fez"entretanto"uma"pós_graduação"em"Medicina"Legal"e"doutorou_se"em"
1973."
"
"
Foi" sucessivamente" Professor" Assistente," Professor" Auxiliar," Professor"
Associado" (1979)" e" Professor" Catedrático" (1996)," da" Faculdade" de"
Medicina"do"Porto."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Parte"dos"elementos"biográficos"que"se"seguem"foram"extraídos"do"site"dos"100"anos"da"Universidade"do"
Porto:"http://centenario.up.pt/ver_olhar.php?id_olhar=37."
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Em" 1975" foi" nomeado" subdirector" do" Instituto" de" Medicina" Legal" do"
Porto,"instituição"que"passou"a"dirigir"no"ano"seguinte."
No" final" dos" anos" 1980," foi" eleito" o" primeiro" Presidente" do" Colégio" da"
Especialidade" de" Medicina" Legal" da" Ordem" dos" Médicos" e" presidiu" ao"
Conselho"Superior"de"Medicina"Legal"(1988_"1998)."
Foi" também" Vice_Presidente" da" Academia" Internacional" de" Medicina"
Legal"e"Medicina"Social"(1985_1991)."Foi"o"primeiro"português"eleito"para"
o"cargo."
Para"além"da"Faculdade"de"Medicina"do"Porto,"leccionou"em"várias"outras"
faculdades"portuguesas."
É" o" responsável" pela" instituição" do" Mestrado" de" Medicina" Legal" do"
Instituto" de" Ciências" Biomédicas" Abel" Salazar," curso" criado" em" 1999."
Orientou" múltiplas" teses" de" doutoramento," organizou" três" congressos"
internacionais," tendo" inclusivamente" coordenado" e" presidido" o" 9º"
Encontro"da"Academia"Internacional"de"Medicina"Legal,"o"único"realizado"
em"Portugal,"na"cidade"de"Vila"Real.""
Paralelamente" às" actividades" académicas" e" ao" exercício" da" Medicina,"
também" está" ligado" ao" associativismo" desportivo." Jogou" futebol" no"
Futebol" Clube" Infesta," entre" 1960" e" 1962," fez" parte" do" corpo" clínico" do"
Futebol"Clube"do"Porto,"de"1970"a"1971,"e"preside"a"Assembleia_Geral"da"
Federação"Portuguesa"de"Hóquei"(2008_2012)"e"à"Associação"de"Boxe."
Também"se"dedicou"pontualmente"às"áreas"da"Cultura,"da"Educação"e"da"
Justiça"e"à"intervenção"pública"e"cívica."
Em" 1997" abandonou" a" Clínica" Geral" para" se" dedicar" em" exclusividade" à"
Medicina" Legal" (ensino," investigação" científica" e" perícias)," sendo" hoje"
professor" jubilado" do" Instituto" de" Ciências" Biomédicas" Abel" Salazar" da"
Universidade"do"Porto."
Este"nome"maior"da"Medicina"Legal"é"membro"de"dezenas"de"sociedades"
científicas,"nacionais"e"internacionais,"e"autor"de"inúmeros"livros"e"artigos"
de"opinião,"publicados"em"vários"órgãos"da"Comunicação"Social."
Casou"duas"vezes:"a"primeira"com"Maria'da'Graça'Freitas'do'Amaral'Lobo'
Machado," nascida" em" Guimarães" em" 18.11.1934," filha" de" Rodrigo" Lobo"
Machado" Cardoso" de" Menezes," natural" de" Guimarães," e" de" sua" mulher"
Maria"Arminda"de"Freitas"do"Amaral,"Senhora"da"Quinta"do"Sacouto;"neta"
15"

"

paterna"de"Pedro"Lobo"de"Sousa"Machado"Cardoso"de"Menezes"e"de"sua"
mulher"Maria"Margarida"de"Melo"Sampaio,"Senhora"da"Quinta"da"Várzea,"
em"Moreira"de"Cónegos,"Guimarães;"neta"materna"do"Coronel"Duarte"do"
Amaral" Pinto" de" Freitas," que" foi" Presidente" da" Câmara" Municipal" de"
Guimarães" e" Comandante" Militar" de" Braga," Senhor" das" Casas" do"
Salgueiro,"em"Vila"Nova"de"Famalicão,"e"da"Eira,"em"Felgueiras,"e"de"sua"
mulher"Ana"Mendes"Ribeiro"de"Oliveira,"natural"de"Guimarães."
Casou" segunda" vez" com" Maria" José" Carneiro" de" Sousa," Professora" de"
Medicina"Legal"e"Toxicologia"Forense"no"Instituto"de"Ciências"Biomédicas"
Abel" Salazar" e" médica_legista" no" Instituto" de" Medicina" Legal" do" Porto."
Nasceu"em"10.12.1951."

"

"

"
"

"

O" Prof." Doutor" José" Eduardo" Lima" Pinto" da" Costa" teve" três" filhos" do"
primeiro"casamento:"

"

81"

Diogo'Paulo'Lobo'Machado'Pinto'da'Costa,"nascido"em"1962.""

"

82"

Rui' Manuel' Lobo' Machado' Pinto' da' Costa," nascido" em" 1967,"
casado"com"Beatriz'Maria'Gouveia'Neves'Vieira'Coelho,"de"quem"
tem"dois"filhos:"

"

"

91"

Rodrigo'Vieira'Coelho'Lobo'Machado""

"
"
"

"
"
83"

92"

Pedro'Vieira'Coelho'Lobo'Machado"

"

"

91"

Miguel'Acebey'Lobo'Machado""

"

"

92"

'Ana'Acebey'Lobo'Machado"

"

Teve"mais"uma"filha"do"segundo"casamento:"

"

84"

72"

Maria'Alice'de'Lima'Pinto'da'Costa,"nascida"em"Cedofeita"em"19.9.1935.""

73"

"
"

António' Manuel' de' Lima' Pinto' da' Costa," nascido" em" Cedofeita" em"
11.2.1936.""

74"

"

"

Jorge' Nuno' de' Lima' Pinto' da' Costa," Presidente" do" FCP," nascido" em"
Cedofeita"em"28.2.1937."
"Casou" duas" vezes:" a" primeira" com" Manuela' Carmona' Graça;" a" segunda"
com"Filomena'Morais."CG"de"ambas."

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

Mafalda' Lobo' Machado' Pinto' da' Costa," nascida" em" 8.2.1973,"
casada"com"José'Antonio'Acebey'Illanes,"de"quem"tem"dois"filhos:""

Mariana'Carneiro'de'Sousa'Pinto'da'Costa,"nascida"em"13.2.1986."
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"

75"

"
"

Maria' Eduarda' Lima' Pinto' da' Costa," nascida" em" 1939," casada" com"
Manuel'Jorge'Gonçalves'de'Oliveira."CG."

76"

Eduardo'Honório'de'Lima'Pinto'da'Costa,"nascido"em"5.9.1941"e"falecido"
em"26.2.1999."Solteiro."Foi"professor"em"Coimbra."SG."

"
64" António' Bessa' Lima' de' Amorim' Pinto," nascido" na" Quinta" de" Cima," em" S."
Mamede"de"Infesta,"em"13.6.1915,"e"falecido"em"31.10.2003."
"
Casou"em"14.3.1938"com"Wanda'Cruz'Soares'da'Costa."
"
Oito"filhos:""
"
"
71" António' José' Costa' Lima' Pinto," nascido" em" 29.12.1938," cc" Ilda' Maria'
Castro'Pereira'Lopes,"de"quem"teve"dois"filhos."
"
"
72" Eduardo'Honório'Costa'Lima'Pinto,"nascido"em"5.12.1940.""
"
"
73" Manuel' Costa' Lima' Pinto," nascido" em" 25.12.1941," cc" Maria' Luísa' da'
Rocha'Pereira'de'Jesus."CG."
"
"
74" Alexandre'Eduardo'Costa'Lima'Pinto,"nascido"em"29.1.1944."
"
"
Casou"duas"vezes:"a"primeira"com"Maria'Clara'Ferreira'Gonçalves'Barbot,"
de"quem"teve"geração;"a"segunda"com"N...,"SG."
"
"
75" Vanda'Maria'Costa'Lima'Pinto,"nascida"em"23.01.1945,"cc"Luís'António'
Mota'Salvador."CG."
"
"
76" Maria'Isabel'Costa'Lima'Pinto,"nascida"em"1949."Casada."SG."
"
"
77" Maria'Teresa'Costa'Lima'Pinto,"médica,"nascida"em"22.6.1950,"cc"Jorge'
André'Pinto'da'Fonseca'Mayer."CG."
"
"
78" João'Paulo'Costa'Lima'Pinto,"nascido"em"1954."
*""*""*""*""*"
*""*""*""*"
*""*""*"
*""*"
*"

"
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