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PT/UM-ADB/FAM/ACA-09 - D. Maria Máxima Jácome de Sousa

Description level

SF

Reference code

PT/UM-ADB/FAM/ACA-09

Title type

Atribuído

Title

D. Maria Máxima Jácome de Sousa

Production dates

1755 - 1789

Dimension and support

16 docs.; papel

Holding entity

Arquivo Distrital de Braga

Producer

D. Maria Máxima Jácome de Sousa

Biography or history

Arrangement

12ª geração Esta geração encerra um dos capítulos mais peculiares da história dos Jácome de
Vasconcelos. José Jácome de Sousa e D. Francisca Carvalho Figueiredo e Moura tiveram seis filhos. D.
Maria Máxima foi a primeira filha do casal. Nasceu a 5 de Agosto de 1726 na freguesia de Santiago da
Cividade e morreu a 6 de Outubro de 1789. Em 20 de Dezembro de 1758, casou com Luís Alberto de Sá
Soares Lançois. Dele se separou, sem ter gerado descendência, por Provisão Régia de 18 de Setembro
de1769, em virtude dos maus-tratos que lhe infligia, das ameaças e de a obrigar a conviver com
concubinas. Depois do divórcio recolheu-se no Convento dos Remédio desta cidade onde veio a falecer.
D. Catarina Agostinha e D. Andreza Antónia, 2ª e 3ª filhas faleceram com 25 e 23 anos, respectivamente.
André Jácome de Sousa (1731-1749), quarto filho mas primeiro varão, 9º Senhor da Casa, morreu
prematuramente aos 18 anos de idade, deixando por herdeira sua mãe. Filipe Afonso morreu ainda bebé.
D. Isabel Antónia, filha mais nova, morreu com 17 anos de idade.
D. Maria Máxima (n.05/08/1726 e f. 06/10/1789), ao sobreviver a todos, incluindo sua mãe, tornou-se na
11ª senhora da Casa do Avelar. Por testamento nomeou seu herdeiro universal de todos os seus bens, o
2º primo paterno, João Luís Jácome de Sousa que deles toma posse em 6 de Outubro de 1789. A linha
geracional dos dois torna-se comum a partir dos bisavôs Filipe Jácome de Sousa de D. Francisca Pereira
Silva. Esta decisão de D. Maria Máxima desencadeou um complexo e moroso – durou dez anos – processo
judicial entre João Luís e Luís Lançois, que reclamava para si a Quinta do Avelar de Cima e o Prazo do
Assento de Santa Maria de Lamas, alegando que a mulher lhos tinha doado.
Ordenação cronológica
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