
ESTUDO DO SOBRENOME CESAR DORIA 

Os “Doria” em Portugal 

       Sic. “... sobre o sobrenome Doria, estou colecionando tudo que posso 
em fontes primárias. Aparentemente há dois grupos. O núcleo mais antigo, 
na Madeira e que descende de um `Luis' Doria. 
 
       Não há documentos sobre os Dorias em Portugal no século XV: o 
primeiro que existe fala de um Luis Doria escudeiro da Madeira, associado 
aos Lomellinis, em 1506. 
 
       Outros documentos: um perdão de 1529 a `luis douria' morador em 
Albufeira (Algarve) e lá juiz, que insultou Antonio de Pina, mestre de 
Santiago. Há ainda um foro de cavaleiro a `luis dorea' de Azamor, filho de 
outro do mesmo nome da Madeira, em 1546/47. 
 
     Este estudo foi efetuado por Francisco Antonio Doria, em 29 de fev. de 
2000, com o título “Genoveses em Portugal e no Brasil. 
 

 

Possível Influência para a inclusão nome “Doria” ou “Cesar Doria” no 

sobrenome dos “Ferreira de Carvalho”, naturais e residentes no Custilhão e 

mais remotamente em Val de Cuterra. 

 

     O nome do padre Joaquim Ferreira Cesar Doria, consta num documento existente no ADVIS- 

Arquivo Distrital de Viseu, intitulado “Dote e Doação”, livro 393/13, folha 169 do Cartório de Castro 

Daire, datado de 21 de agosto de 1858. Este documento destina-se a habilitar o dito padre para se 

tornar clérigo de ordem menores (havia as ordens maiores, ambas extintas depois de 1972 pelo 

Concilio Vaticano II). 

Este documento é a finalização da sua formação eclesiástica recebida em Coimbra no Seminário 

Episcopal, onde tinha como professor o Doutor João Antonio de Sousa Doria, distinto médico, 

conforme literatura da época “Outros Tempos ou Velharias de Coimbra de 1850 a 1880 e considerado 

um grande benemérito, por serviços prestados no Hospital da Universidade de Coimbra, quando em 

1854, grassou a cólera mórbus nesta cidade. Também era conhecido por auxiliar os mais 

necessitados (leia-se pobres) de forma graciosa. 

O padre Joaquim Ferreira Cesar Doria, volta a Coimbra, passados sete anos e matricula-se no curso 

de Direito em 1865 e termina o mesmo em 3 de julho de1871. Falece em 12 de fevereiro de 1872. 

 

Conclusão 

     O sobrenome “Doria” ou “Cesar Doria”, no concelho  de Castro Daire, apenas foi encontrado a 

partir do documento supracitado, datado de 1858. A referência “Cesar Doria”, é exclusiva desta 

família.  

Outros descendentes, passam a utilizar apenas “Doria” e a partir do Custilhão, concelho de Castro 

Daire, espalham-se por diversos locais em Portugal como; Viseu, Porto, Lisboa, Açores, Loanda em 

Angola (quando esta pertencia a Portugal). Fixaram-se também em outros países como Holanda, 

França, USA e no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro e mais tarde em Piquet no estado de São 

Paulo. 

 



 

 


