


lNsvLANA
ÓRGÃO DO INSTITUTO CULTURAL DE PONTA DELGADA
ISSN: 0872-6035 Dep. Legal: 79968/94 Tiragem: 1000 exemplares

Fundada em 1944
por

Humberto Bettencourt, Rodrigo Rodrigues, Armando Côrtes-Rodrigues,
José Bruno Carreiro e Francisco Carreira da Costa

Director
José Estrela Rego

Secretário
João Paulo Constância

Coordenação Editorial
José Luís Brandão da Luz

José Damião Rodrígues

Conselho de Redacção
José Estrela Rego, Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues, João Paulo Constância,
Ângelo Albergaria Pacheco, José Luís Brandão da Luz e José Damião Rodrigues

SUMÁRIO
Proémio

Liceu de Ponta Delgada
Carlos Cordeiro, O Liceu de Ponta Delgada 5
José Luís Brandão da Luz, TeófiloBraga e o Liceu de Ponta Delgada 29
José Maria Teixeira Dias, Uma década de vida do Liceu Antero de Quental 35
Maria Angelina da Naia Balacó Amaral, Segmentos da vida duma Escola no Álbum de

Memórias do Liceu 47

Depoimentos
Entrevista ao Prof. Doutor José de Almeida Pavão 53
Entrevista à Ora. Berta Camacho Meio Bento 57
Eduardo Pacheco, No Liceu de outros tempos 63

Varia
Sérgio Resendes, O depósito de concentrados alemães na ilha Terceira 67
Gabriela Funk, Pérolas da sabedoria popular portuguesa nos Açores 151
João Alves das Neves, A memória dosAçores na obra do escritor José Geraldo Vieira 163

Documentos
Miguel Soares da Silva, Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António, do

concelho de Ponta Delgada: Casamentos (1729-1800) 173
Victor de Lima Meireles, Extractos paroquiais da freguesia da Ribeira Quente (S. Paulo):

Baptizados (1792-1900) 271

Vida do Instituto
José Estrela Rego, Prof. Doutor José de Almeida Pavão na toponímia de Ponta Delgada 381
Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues, Rodrigo Rodrigues: Homenagem da Câmara Municipal

de Ponta Delgada 385

Capa: Carlos Sousa
Fotografia: Fachada principal do Liceu Antero de Quental.

Execução gráfica: Coingra, Lda.

As opiniões expressas nos textos publicados são da responsabilidade dos Autores



fundação do Liceu de Ponta Delga-
da data de 21 de Fevereiro de 1852

e responde, embora um pouco tardia-
mente, ao projecto reformista de Passos
Manuel, de 1836, de dotar todas as capi-
tais de distrito do país com estabeleci-
mentos de ensino liceal. Iniciou
formalmente as suas actividades a 23 de
Fevereiro desse ano, ao reunir pela pri-
meira vez o conselho escolar, no edifí-
cio do extinto convento dos Gracianos.
Manteve-se nestas instalações até 1921,
data em que foi transferido para o palá-
cio de Fonte Bela, onde permaneceu até
hoje. Nos primeiros 50 anos de existên-
cia, a frequência anual raramente ultra-
passou os cem alunos, na sua esma-
gadora maioria rapazes. Alice Moderno
foi a primeira aluna a inscrever-se, em
1887, e nos anos posteriores, até à
implantação da República, conhece-se o
registo de matrícula de apenas 11 alu-
nas. Só a partir desta mudança política

de regime, a frequência de alunas pas-
sou a apresentar uma expressão signifi-
cativa.

O corpo docente, para além do reitor,
Pe. João José de Amaral, era constituído
por mais cinco professores, a saber: João
Anselmo da Cruz Pimentel Choque (Ma-
temática); Luís Filipe Leite (Francês e
Inglês); Joaquim Manuel Fernandes Bra-
ga (Filosofia Racional e Moral e Princí-
pios de Direito Natural); António
Augusto da Mota Frazão (Filosofia e
Retórica) e Caetano António de Melo
(Latim e Língua Francesa). A par do
pendor humanístico do ensino, em que,
ao longo dos anos, se destacaram muitos
professores, o interesse pelas ciências
foi permanente e objecto de iniciativas
importantes, de que se registam as dili-
gências efectuadas pelo conselho escolar
junto do governo para criar na cidade
uma Estação de Meteorologia, assim co-
mo o papel de alguns dos seus docentes
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2 Proémio

para a criação do primeiro núcleo do
Museu de História Natural, que foi pos-
teriormente integrado no Museu Carlos
Machado.

O Liceu constituiu sempre um pólo
de dinamização literária, artística, des-
portiva e social da cidade de Ponta Del-
gada, ficando célebres muitos dos seus
espectáculos de teatro, festivais despor-
tivos, concertos musicais, coros, confe-
rências, exposições, bem como as
solenidades da abertura anual do ano
lectivo e a animação que invadia as ruas
da cidade com a tradicional «bicha» dos
estudantes e toda a panóplia de praxes
que envolvia a recepção dos «caloiros».
Como instituição mais acreditada da vi-
da intelectual das ilhas de São Miguel e
de Santa Maria, tudo o que dissesse res-
peito ao Liceu interessava e mobilizava
a cidade, designadamente, as entidades
oficiais e os organismos culturais, como
o Instituto Cultural de Ponta Delgada,
que contava entre os seus sócios funda-
dores muitos professores do Liceu.
Compreende-se assim que os números 1
e 2 do volume VIII da Insulana de 1952
tivessem sido, em grande parte, dedi-
cados ao registo das comemorações do
1º Centenário do Liceu de Ponta
Delgada e que incluíssem também
diversos estudos sobre o que era então
considerado o mais importante estabele-
cimento de ensino do distrito.

No corrente ano, o Liceu voltou no-
vamente a ser alvo de atenções, ao co-
memorar o sesquicentenário da sua
fundação, com vasto programa de cele-
brações, que incluiu, entre variados ac-
tos públicos, a edição dum número
especial do antigo jornal da Academia

Arco Íris, em que colaboraram antigos
alunos e professores, e a publicação
dum Álbum de Memórias, evocativo de
personalidades e acontecimentos da vi-
da do Liceu. Os tempos mudaram e a
relevância dos liceus conheceu de al-
gum modo um certo desvanecimento,
não só por causa da expansão do ensi-
no superior em todo o país, nomeada-
mente nos Açores, mas também por
causa da grande mobilidade que as pes-
soas hoje dispõem, do maior fluxo de
informação, ao alcance de todos, e das
facilidades de comunicações, que trou-
xeram aos Açores de hoje horizontes
mais alargados e exigências de forma-
ção mais apuradas e facilmente concre-
tizáveis. Todavia, o Liceu continua a
ser ainda uma instituição de referência,
a que destacadas personalidades dos
mais diversos quadrantes da vida do
País e da Região, de ontem e de hoje,
devem muito da sua formação intelec-
tual e cívica. Constitui assim um ele-
mento importante do nosso sistema
educativo, indispensável para esclare-
cer os padrões culturais e sociais que
modelaram várias gerações de profes-
sores, investigadores, cientistas, escri-
tores, poetas, artistas, juristas, mé-
dicos, políticos, militares, etc.

É dentro deste espírito que o presente
número da Insulana dedica à efeméride
do 150º aniversário do Liceu uma cha-
mada de atenção para este sector da his-
tória dos Açores, em geral, e de São
Miguel, em particular, recolhendo de-
poimentos de antigos e actuais dirigen-
tes da escola, registando a intervenção
da apresentação pública de uma das pu-
blicações comemorativas e publicando



alguns modestos subsídios para a histó-
ria, que merece ser estudada, desta pri-
meira e, durante muitos anos, única
instituição de ensino secundário da ilha.
Inserimos ainda diversos trabalhos refe-
rentes ao conhecimento histórico e etno-
lógico das ilhas açorianas e damos

continuidade à transcrição de documen-
tos de interesse genealógico relativos a
São Miguel, como forma de salvaguar-
dar estes registos e de divulgar elemen-
tos indispensáveis para este género de
estudos, a que muitos sócios do Instituto
se têm dedicado.
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1. “Dissipar as trevas da ignorância”

s preocupações com o desenvolvi-
mento do ensino secundário nos

Açores, particularmente na ilha de S.
Miguel, surgem-nos bem patentes, em
1813, num “Ensaio sobre a admi-
nistração em S. Miguel”1. Francisco
Borges da Silva, seu autor, sugere ao
Príncipe Regente um plano integrado de
instrução pública, em que se salienta a
proposta de criação,  em Ponta Delgada,
de um “Liceu de Belas Letras”,
“Colégio de Educação Pública”, a
funcionar no antigo convento dos
gracianos, onde, 40 anos passados, viria,

de facto, a ser instalado o Liceu, criado
já em circunstâncias bem diferentes.

Este bem conhecido e muito acti-
vo capitão, que vinha com funções liga-
das às fortificações militares mas que
produziu inúmeros documentos de ines-
timável valor para o conhecimento da
sociedade açoriana da época, defendia
que, ao lado das “Aulas de Estudos Mi-
litares” (Academia Militar), com sede
em Angra, que começara a funcionar em
4 de Novembro de 18112, e onde a ju-
ventude aprendia os princípios matemá-
ticos e militares, o Liceu de Ponta
Delgada permitiria a aprendizagem dos
princípios de Literatura. Na sua óptica,

1 Francisco Borges da Silva, “Ensaio sobre a Administração da Fazenda em S. Miguel em 1813”, transcrito, na parte re-

lativa ao ensino, em Anuário do Liceu de Ponta Delgada para o ano lectivo de 1890 a 1891 seguido de alguns documentos

para a História da Instrução Pública em S. Miguel, Ponta Delgada, Tipografia do Archivo dos Açores, 1891 (doravante ci-

tado por Anuário do Liceu de P. D.), pp. 85-92. Este Anuário, de cerca de 100 páginas, foi organizado pelo Professor

Eugénio Vaz Pacheco do Canto e Castro, então Reitor do Liceu, que, aliás, pagou a edição. Tendo oferecido diversos

exemplares às instâncias superiores, nem sequer terá recebido um simples agradecimento. Desistiu, pois, de o continuar no

ano seguinte. Cf. Resposta à consulta do Governo de 22 de Fevereiro de 1892 sobre os serviços dos Liceus, Ponta Delgada,

Tip. do Campeão Popular, 1892, p. 13.  
2 V. Arquivo dos Açores, reprodução fac-similada pela edição de 1887, vol. IX, Ponta Delgada, Typ. do Archivo dos

Açores, pp. 122-128. Francisco Borges da Silva reivindica para si a proposta de criação desta Academia Militar. Quando ain-

da se encontrava no Rio de Janeiro, “reflectira” com o Conde de Galveias sobre a utilidade de criação deste estabelecimento

de ensino na ilha Terceira, “onde os naturais e habitantes das outras ilhas dos Açores pudessem beber os conhecimentos pre-

cisos para serem bons soldados e que os iniciasse nos conhecimentos mercantis e de navegação”.  Francisco Borges da Silva,

ob. cit., p. 86.

O LICEU DE PONTA DELGADA

Turbulências de um começo (1852-1892)

Carlos Cordeiro
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6 Carlos Cordeiro

os alunos destes dois estabelecimentos
de ensino secundário ficariam com os
“preparatórios” necessários para fre-
quentarem a Universidade de Coimbra.
O quadro proposto das disciplinas cen-
trava-se nas Humanidades: Gramática
Portuguesa, Francês, Inglês, Latim, Filo-
sofia, Retórica, Geografia, História Uni-
versal, Música e Dança. Seriam
adoptados alguns dos manuais de estudo
utilizados na Universidade de Coimbra,
o que demonstra bem a preocupação de
Borges da Silva com a possibilidade de
os alunos do Liceu, ou Colégio de Ponta
Delgada, ficarem habilitados com os
preparatórios para se formarem naquela
Universidade. 

O Liceu ficaria na dependência da
Junta da Real Fazenda de S. Miguel, a
estabelecer, com autoridade para a esco-
lha do reitor e dos professores, para a
expulsão de alunos e professores e para
a definição da pauta das horas de estudo.
O governo interno ficaria a cargo do rei-
tor que respondia perante a Junta. 

Sugerindo bem o espírito castren-
se do seu autor, a proposta é minuciosa
quanto aos horários das disciplinas e de
todo o funcionamento do Liceu. As au-
las começariam, de Inverno, às 9 e, de
Verão, às 8 horas e prolongar-se-iam até
às 20 horas, evidentemente com interva-
los para as refeições. O regime seria o
do internato, mas as aulas também esta-

riam abertas ao público em geral. A
mensalidade ascenderia a 12$000 réis
mensais, admitindose a possibilidade de
ensino gratuito a jovens provenientes de
famílias pobres.

No fundo, Borges da Silva conce-
bia o seu plano para combater o “estado
deplorável” em que se encontrava a
“educação pública de uma ilha tão flo-
rescente, de 61 000 almas activas e in-
dustriais, habitadoras de um solo
riquíssimo, sendo necessário mandar
educar os mancebos de algumas famílias
ricas em Londres”3.

Esta ideia da criação de um esta-
belecimento de ensino secundário que
suprisse, a este nível, as deficiências da
educação da juventude micaelense seria
retomada em 1821, numa reunião plená-
ria das Câmaras da ilha. 

Na sequência do movimento de 1
de Março de 1821 de adesão de S. Miguel
à Revolução de 1820, reúnem, em Ponta
Delgada, a 7 de Dezembro de 1821, as
Câmaras Municipais das ilhas de S.
Miguel e Santa Maria para reclamarem
das Cortes Constituintes a manutenção da
independência relativamente a um
possível governo geral com sede em
Angra. Nessa reunião foram discutidos
outros assuntos, incluindo a problemática
do ensino4. 

No que se refere ao ensino pós-
-primeiras letras, as Câmaras decidiram

3 Cf. Francisco Borges da Silva, ob. cit., pp. 87-90.
4 V., por ex.º, [Aires Jácome Correia], “História Documental da Revolução de 1821 na ilha de San Miguel para a Separação

do Governo da Capitania Geral da Ilha Terceira”, in Revista Micaelense, número comemorativo do movimento de 1 de Março de

1821. No 1.º Centenário, 1921, Ponta Delgada, 1921; Francisco d’Athayde Machado de Faria e Maia, Subsídios para a história

de S. Miguel e Terceira. Capitães-Generais 1766-1831, 2.ª ed., Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1988,

Capítulo IX; Maria Fernanda Dinis Teixeira Enes, O Liberalismo nos Açores. Religião e Política (1800-1832), Capítulos II a IV.



propor às Cortes Constituintes a criação
de um seminário ou colégio de educação,
onde fossem leccionadas disciplinas co-
mo as de Gramática Latina, Retórica, Fi-
losofia Racional e Moral, Desenho,
Economia Política e Direito Natural e
Público. Pretendia-se um colégio oficial,
na dependência do Governo da Ilha e fi-
nanciado pela Fazenda Real.

Aprovada por unanimidade, fun-
damentava-se a proposta a partir da
nova organização política liberal: 

“[...] um Governo Representativo
e Constitucional só pode ser feliz e per-
durar promovendo a extensão de luzes
entre todos os seus cidadãos [...]”5.

No fundo, a uma nova organiza-
ção política, baseada nos princípios da
soberania nacional, haviam de corres-
ponder novas preocupações com o ensi-
no, modernizando-o e adaptando-o às
novas exigências políticas, sociais e eco-
nómicas. A introdução de cadeiras como
as de Economia Política e Direito Natu-
ral e Público, além do Desenho e das
tradicionais Humanidades6, parece inte-
grar-se nesta ainda muito débil nova rea-
lidade. E tanto assim que nessa mesma
representação se solicita a introdução da
imprensa na ilha de S. Miguel (o que só

se verificaria passada uma década), con-
siderada como “um firme e poderoso
apoio ao Sistema Constitucional”. Como
a representação não fora atendida, a Câ-
mara não desiste da pretensão. Em 25 de
Janeiro de 1823, dirige uma representa-
ção ao Rei, lembrando o pedido feito an-
teriormente7. Desta vez o tipo de
discurso é assumidamente liberal, assen-
tando na ideia-força de que a ignorância
do povo constituía o campo preferido de
actuação de todos os despotismos:

“[…] um povo que ignora os seus
Direitos Nacionais e Civis é incapaz de
vigiar pela conservação dos seus foros e,
em consequência, passa a ser frouxo, es-
cravo e desgraçado […]”8.

Pelo contrário, num regime liberal
e constitucional o povo teria direito a
uma educação liberal:

“[...] Nem um Governo, qual o
nosso, onde só impera a justiça e que de-
seja ver inteiramente banido o fanatismo
religioso e político se pode conservar se-
não espalhando sobre todas as classes
dos cidadãos abundantes luzes [...]”9.

Mas havia que passar da teoria à
prática, ou seja, encontrar os meios que

7O Liceu de Ponta Delgada

5 V. [Aires Jácome Correia], ob. cit., p. 174.
6 Ibidem, p. 174.
7 Em 5 de Janeiro de 1822, a Câmara de Ponta Delgada havia já enviado uma representação ao Governo, solicitando o

início do funcionamento de diversas cadeiras, aliás já anteriormente criadas, e de um seminário onde os mestres pudessem

“dar as suas lições aos alunos que de fora quise[ss]em aproveitar-se delas e aqueles que de diversos lugares, vilas distantes

pretende[ss]em residir no mesmo colégio para ali se instruírem” - Anuário do Liceu de P.D., já cit., p. 93. 
8 Idem, p. 96.
9 Idem, pp. 96-97.
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permitissem a transmissão dessas “lu-
zes” das Ciências, das Artes e das Letras
ao conjunto dos cidadãos. A instituição
que, pela sua própria natureza, teria res-
ponsabilidades acrescidas neste aspecto
seria a “Representação Nacional”, ver-
dadeiro “foco e centro das luzes”, e on-
de qualquer cidadão podia exercer as
funções de legislador. Urgia, pois, habi-
litar os cidadãos com os conhecimentos
adequados ao exercício de tão importan-
te cargo.

Assim, a Câmara de Ponta Delga-
da apresenta à consideração do Rei um
plano geral de educação para a ilha de S.
Miguel. Propõe-se a criação de um colé-
gio de Humanidades e Ciências com a
invocação de Santo Agostinho. O referi-
do estabelecimento de ensino engloba-
ria, também, o ensino das primeiras
letras e das 4 operações aritméticas, de
preferência pelo método de ensino mú-
tuo de Lencastre10, o que tornaria mais
económico o ensino, uma vez que seri-
am os alunos mais adiantados a ajuda-
rem os mais atrasados.

O colégio integrava ainda, o que
podemos designar de “ensino secundá-
rio”. As “Humanidades” – mantendo
ainda a designação tradicional – incluiri-
am o Latim, o Francês, o Inglês, o De-
senho (estudo da Arquitectura rural e
“fabril”), a Retórica e Poética, a História

Universal e do Reino Unido (de Portu-
gal, Brasil e Algarves). Nas Ciências, se-
riam leccionadas a Geografia, a Arit-
mética, a Álgebra, a Trigonometria, a
Filosofia Racional e Moral (Lógica,
Metafísica e Ética)11. O financiamento
do colégio seria garantido com os rendi-
mentos do Tesouro da ilha de S. Miguel.
Ficaria instalado no edifício do convento
da Graça, a extinguir com base no
Decreto de 24 de Agosto de 1822, que
decretava a redução no número das ca-
sas religiosas em Portugal.

Em 10 de Setembro de 1825 (ha-
viam já sido extintas as Cortes Ordinárias
e abolida a Constituição de 1822), a
Câmara Municipal de Ponta Delgada volta
a submeter ao Governo12 o mesmo plano,
retirando-lhe, porém, a carga ideológica
do texto introdutório. Consideravam os
membros da Câmara que a instalação de
um colégio seria essencial para “dissipar
as trevas da ignorância” que grassava em
S. Miguel, pela escassez de “tão
interessantes conhecimentos quase
absolutamente necessários em todos os
ramos da vida e [...] elementares nas mais
cultas nações”13. Não havia alteração ao
nível do financiamento nem mesmo das
instalações. Só que a justificação para a
saída dos frades do convento já não se
baseava no citado Decreto de 1822, mas
no facto de não respeitar as regras

10 V., sobre o ensino mútuo em Portugal, por ex.º,  Joaquim Ferreira Gomes, Estudos para a História da Educação no

Século XIX, Coimbra, 1980, Estudo I.
11 Anuário do Liceu de P. D., p. 98.
12 Este projecto foi enviado através do Desembargador Vicente José Ferreira Cardoso da Costa, que fora encarregado de

uma comissão de serviço em S. Miguel para indagar da situação administrativa e económica da ilha. V. Arquivo dos Açores,

reprodução fac-similada pela edição de 1878, vol. I, Ponta Delgada, Typ. do Archivo dos Açores, pp. 500-523.
13Arquivo dos Açores, reprodução fac-similada pela edição de 1880, vol. II, Ponta Delgada, Typ. do Archivo dos Açores,

p. 358. 



canónicas que prescreviam um número
mínimo de religiosos para a regularidade
da vida claustral. As cadeiras de Filosofia
Racional e Moral, de Latim, de Retórica e
de Primeiras Letras existentes em Ponta
Delgada e pagas pelo Estado deviam ser
integradas no Colégio14.

Em 1836, pelo Decreto de 17 de
Novembro, intenta-se uma importante
reforma no ensino secundário em Portugal,
com a proposta de criação dos liceus. O
governo setembrista de que Manuel da
Silva Passos (Passos Manuel) era
Secretário de Estado dos Negócios do
Reino considerava, no respectivo
preâmbulo, que era precisamente o
secundário o grau de ensino que mais
exigia uma reforma, pois o sistema vigente
assentava, “na maior parte, de alguns
ramos de erudição estéril”. Havia, pois,
que alterar profundamente a situação num
sentido mais científico, para o
“aperfeiçoamento das Artes e os
progressos da civilização material do
País”. O ensino secundário que a reforma
preconizava não era entendido, ex-
clusivamente, como uma etapa necessária
para a entrada no ensino superior, mas
também como um sistema coerente de
preparação da juventude para as exigências
de uma sociedade moderna e dinâmica:

“[...] Não pode haver ilustração
geral e proveitosa sem que as grandes
massas de cidadãos, que não aspiram aos

estudos superiores, possuam os ele-
mentos científicos e técnicos indispensá-
veis aos usos da vida no estado
[contemporâneo] das sociedades[...]”15.

Assim, o plano de estudos dos li-
ceus compreendia as seguintes cadeiras:

1 – Gramática Portuguesa e Lati-
na, Clássicos Portugueses e
Latinos;

2 – Línguas Francesa e Inglesa e
respectivas Gramáticas;

3 – Ideologia, Gramática Geral e
Lógica;

4 – Moral Universal;
5 – Aritmética e Álgebra, Geome-

tria, Trigonometria e Desenho;
6 – Geografia, Cronologia e His-

tória;
7 – Princípios de Física, de Quí-

mica e Mecânica aplicados às
Artes e Ofícios;

8 – Princípios de História Natural
dos três Reinos da Natureza
aplicados às Artes e Ofícios;

9 – Princípios de Economia Polí-
tica, de Administração Pública
e de Comércio;

10 – Oratória, Poética e Literatura
Clássica, especialmente a
Portuguesa16.

Ora, na sequência desta legislação, a
Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada,

9O Liceu de Ponta Delgada

14Ibidem, pp. 358-360.
15 Decreto de 17 de Novembro de 1836, in Reformas do Ensino em Portugal 1880-1869, tomo I, vol. I,  Lisboa, Ministé-

rio da Educação, Secretaria-Geral, 1989, pp. 42v-45. V., igualmente, Vasco Pulido Valente, O Estado Liberal e o Ensino. Os

Liceus Portugueses, Lisboa, Gabinete de Investigações Sociais, 1973.
16 Decreto de 17 de Novembro de 1836, in Reformas do Ensino em Portugal [...], pp. 42v-47.
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em reunião de 26 de Julho de 1837, aprova
os alvitros apresentados pela “comissão
encarregada de propor à Junta Geral o
projecto de melhoramentos no ensino e
educação pública”17. A referida comissão
reconhece as dificuldades em executar,
pronta e eficazmente, o plano definido no
citado Decreto, em especial no respeitante
ao recrutamento de “mestres aptos” que
pudessem “desempenhar em proveito
público as sábias vistas do Legislador”18.
Assim, e para captar o interesse de docentes
de Lisboa e do Porto que, porventura,
viessem a optar por se fixar em S. Miguel
para leccionar no Liceu, preconizava-se a
atribuição, por um período de 6 anos, de
ajudas de custo, despesa que ficaria a cargo
da Junta Geral19. Enquanto, porém, não
fosse estabelecido o Liceu, a comissão
propunha a recuperação do plano de estudos
que propusera em 1833, que incluía a
criação do “Colégio Constitucional da
Província Oriental dos Açores”, que
funcionaria em regime de internato pago –
120$000 réis anuais. O plano de estudos
assentava nas seguintes cadeiras:
1 – As previstas no Decreto de 6 de

Junho de 183220:
a) – Elementos das Matemáticas e

dos Princípios de Física Geral

(Aritmética, Geometria Plana,
Princípios de Álgebra,
Elementos de Geografia
Terrestre e Esférica e alguns
Princípios de Física Geral);

b) – Retórica e Filosofia (bienal.
Doutrinas e matérias integrantes
da Oratória e da Filosofia,
leitura de Clássicos Latinos,
licões de História Universal
Antiga e Moderna);

c) – Latinidade (Gramática, Gramá-
tica Portuguesa, História
Portuguesa)21.

2 – As propostas pela Junta Geral:
a) – Desenho;
b) – Francês;
c) – Inglês;
d) – Dança, Música e “Jogos de

Armas”, de opção, com
pagamento em separado22.

Já em 1837, aliás, a Junta Geral do
Distrito de Ponta Delgada considerava a
instrução como a “base principal de uma
boa organização política e garantia mais
sólida da ventura dos povos”23, e o Secre-
tário, servindo de Administrador Geral do
Distrito de Ponta Delgada, defendia, na
linha da crença na instrução pública que

17 Anuário do Liceu de P. D. [...], pp. 126-129
18 Idem, p. 126. Rómulo de Carvalho salienta, a propósito: “Tornava-se impossível pôr a funcionar Liceus, como escolas

novas que eram, com professores insuficientemente preparados, pedagógica e cientificamente,  e sem compêndios a que

recorressem em muitas das disciplinas programadas”. Rómulo de Carvalho, História do Ensino em Portugal desde a

Fundação da Nacionalidade até ao fim do Regime de Salazar-Caetano, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, p.566. 
19 Cf. Anuário do Liceu de P. D. [...], p. 127.
20 Cf. idem, pp. 106-109.
21 Cf. idem, pp. 108-110.
22 Cf. idem, pp. 122-123.
23 Cit. em Aristides Moreira da Mota, Autonomia Administrativa dos Açores. Campanha em 1893. Reprodução de arti-

gos publicados na “Autonomia dos Açores”, Ponta Delgada, Tipografia Comercial, 1894, p. 41.



percorreu todo o liberalismo português:
“os povos que ignoram os seus direitos e
as suas obrigações não podem apreciar
devidamente a excelência do governo
representativo”. Havia, pois, “uma
absoluta necessidade de instruí-los”24.

O plano provisório proposto até ao
início de funcionamento do futuro Liceu
afasta-se do projecto “setembrista”, pois
as disciplinas de carácter utilitário
apresentam, ainda, um peso relati-
vamente diminuto no conjunto das
cadeiras. Além disso, contrariamente ao
preconizado no Decreto de 17 de
Novembro de 1836, não se verificava
ainda um currículo integrado, mas o
funcionamento em separado das diversas
cadeiras:

“[...] Mais do que uma nova ins-
tância educativa, os liceus trouxeram uma
ruptura com a tradição orgânica vigente de
aulas “monotemáticas” avulsas, homo-
géneas e sem articulação entre si,
passando-se a estruturas integradas, hete-
rogéneas e sequenciais. Ou seja, ao modelo
atomizado das aulas ou cadeiras de
Humanidades, o liceu substituiu a estrutura
complexa da escola contemporânea [...]”25.

Mesmo assim, saliente-se o facto
de a proposta da comissão da Junta Ge-

ral integrar no currículo as cadeiras de
Francês e de Inglês, não previstas no
Decreto de 6 de Junho de 1832, o que
demonstra a preocupação dos Procura-
dores à Junta Geral quanto à necessida-
de da modernização do ensino como
motor fundamental de desenvolvimento
da sociedade portuguesa, incidindo-se,
em especial, nas novas exigências da
economia. O Francês e o Inglês, pela
importância que assumiam nas relações
económicas e também na formação cul-
tural e técnica, eram consideradas lín-
guas fundamentais numa educação
moderna da juventude26.

2. “Tão profícua quão justamente
desejada obra”

Em 1838, funcionavam em Ponta
Delgada, ao nível do Ensino “Secundá-
rio”, as cadeiras de Francês, Latim, Filo-
sofia, Retórica, História Universal e
Matemática27 e, a partir de 1850, a de
Inglês28.  A frequência das aulas do
Ensino “Secundário” terá tido pouca
adesão da juventude. O jornal Açoriano
Oriental salientava, em 1840, que só 2
alunos haviam frequentado as aulas de
Matemática e que a situação das outras
disciplinas não era significativamente

11O Liceu de Ponta Delgada

24 Açoriano Oriental, Ponta Delgada, 1837, Julho, 22.
25 Pedro Teixeira Mesquita, “A Instrução Pública e Privada”, capítulo VIII da Nova História de Portugal, Joel Serrão e

A. H. de Oliveira Marques (dir), Vol. IX, “Portugal e a Instauração do Liberalismo”, coord. de A. H. de Oliveira Marques,

Lisboa, Editorial Presença, 2002, p. 382.
26 A imprensa local difunde inúmeras traduções de obras de escritores franceses e ingleses. O jornal O Agricultor Micae-

lense, da Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense, recorre, sistematicamente, à tradução de textos sobre questões

agrícolas recolhidos de jornais e revistas publicados nas línguas inglesa e francesa.   
27 Cf. Francisco Maria Supico, Escavações, vol. III, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1995, p. 383. 
28 Ibidem, p. 386.
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diferente. No ano lectivo de 1842-1843,
a frequência das aulas de Matemática
havia melhorado substancialmente, com
a matrícula de 14 alunos29. 

Esta situação era, necessariamen-
te, motivo de preocupação para as auto-
ridades locais. O Governador Civil de
Ponta Delgada, referindo-se, em 1843, à
problemática da instrução pública, reco-
nhecia a falta de “elementos para o aper-
feiçoamento das Artes e progresso da
civilização material do país”30. Daí, o ter
mandado proceder a melhoramentos no
convento da Graça, para maior comodi-
dade dos alunos e ter decidido a conces-
são de prémios aos dois melhores alunos
de cada aula. 

E se, de facto, algumas dessas
propostas da Junta Geral foram postas
em prática (a inclusão do Francês e, em
1850, do Inglês), o certo é que a estrutu-
ração do  ensino liceal só seria, efectiva-
mente, levada à prática em 1852,
quando o Governador Civil de Ponta

Delgada, Félix Borges de Medeiros, que
fora nomeado para o cargo pelas novas
autoridades regeneradoras, convoca, em
21 de Fevereiro desse ano, o Comissário
de Estudos do Distrito, Padre João José
de Amaral, para, “sem a menor delonga,
[...] tratar da organização definitiva do
Liceu” de Ponta Delgada, no cumpri-
mento, aliás, do estipulado no decreto de
20 de Setembro de 184431. 

Logo no dia 23 de Fevereiro de
1852, reúnem-se, no extinto convento
dos gracianos, o Comissário de Estudos
e os professores das aulas de Matemáti-
ca, Francês, Inglês, Filosofia Racional e
Moral, Princípios de Direito Natural, Fi-
losofia, Retórica e Latim32, constituin-
do-se em Conselho do Liceu Nacional
de Ponta Delgada. Além das questões de
expediente corrente, o conselho conside-
rou urgente a elaboração do regulamento
interno e deliberou não cobrar propinas
em 1852, por o ano lectivo já se encon-
trar em fase adiantada33. No ano seguin-

29 Cf. Ibidem, p. 385.
30 Cf. Açoriano Oriental, Ponta Delgada, 1844, Janeiro, 13.
31 Cit. em Ruy Galvão de Carvalho, “Para a História da Fundação do Liceu Nacional de Ponta Delgada”, in Insulana.

Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, vol. VIII, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1952, p. 150.

V., também, Urbano de Mendonça Dias, História da Instrução nos Açores, Vila Franca do Campo, Empresa Tipográfica, Li-

mitada (comp. e imp.), 1928, pp. 84-85. No seu Relatório à Junta Geral relativo a 1851, o Governador Civil de Ponta Delga-

da regozija-se pelo facto de haver sido nomeado o Comissário de Estudos para o distrito de Ponta Delgada: “a Instrução

Pública acaba de receber um poderoso auxílio com a nomeação que o Governo de Sua Majestade ultimamente se dignou

fazer de comissário dos Estudos do Distrito, na pessoa do abalizado Professor o Reverendo Padre Mestre João José de

Amaral [...]. A organização do Liceu desta cidade incumbe especialmente àquele distinto cavalheiro, e de combinação com

ele farei o possível para que quanto antes se leve a efeito tão profícua quão justamente desejada obra”. Félix Borges

Medeiros, À Excelentíssima Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada, Ponta Delgada, Tip. de Manuel Cardoso de

Albergaria e Vale, 1851, p. 7. 
32 Cf. Ruy Galvão de Carvalho, ob. cit., p. 151. Note-se, aqui, que as cadeiras leccionadas em Ponta Delgada só em parte

correspondiam às que integravam a reforma de 1844.
33 Cf. João H. Anglin, “A Instrução Pública no Distrito de Ponta Delgada na 2.ª metade do século XIX”, in Insulana. Ór-

gão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, vol. I, 3, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1945, p. 405.



te, já se haviam matriculado algumas
dezenas de alunos nas cadeiras de Fran-
cês e Inglês (61), Gramática Portuguesa,
Latim e Latinidade (45),  Matemática
(11), Filosofia Racional e Moral e Ele-
mentos de Direito Natural (13), Orató-
ria, Poética e Literatura, História,
Cronologia e Geografia (26), numa or-
ganização curricular já de acordo com as
cadeiras previstas no decreto de 20 de
Setembro de 184434. Aliás, e como tem
sido destacado, esta reforma de Costa
Cabral, que mantinha o tradicionalismo
da formação clássica35 significava um
retrocesso relativamente à setembrista,
mais apostada nas cadeiras científicas e
utilitárias, ou técnicas. De qualquer mo-
do, como vimos, a Junta Geral de Ponta
Delgada sublinhava a dificuldade em en-
contrar, em S. Miguel, docentes compe-
tentes e disponíveis para assegurarem a
leccionação das cadeiras previstas na le-
gislação de 1836. Só assim, os professo-
res que garantiram a abertura do Liceu
puderam ser os mesmos que lecciona-
vam as cadeiras do Ensino “Secundário”
já em funcionamento em Ponta Delgada. 

Logo que começou a funcionar,
não se fizeram esperar as queixas contra
as condições do edifício, pelo perigo que
constituía para a segurança de alunos,
docentes e empregados:

“[...] Ainda que este Liceu é dos
estabelecimentos desta ilha o mais re-

cente, nem por isso deve ele deixar de
estar na sua parte material a par dos de-
mais, maxime se se atender ao seu valor
representativo; ora, os quartos que estão
ao serviço da secretaria e conferências
[...] ressentem-se muito ainda da forma
fradesca, quero dizer, cada um, além
desse gabinete, tem uma dispensa por ci-
ma para a qual há uma porta e escada
competente, o que tudo os desfeia e lhes
diminui o seu pequeno espaço [...]”36.

Desde cedo, o Conselho do Liceu
reconheceu a necessidade da lecciona-
ção de disciplinas mais adequadas a uma
formação “técnica”, de modo a promover
um instrução que facilitasse a integra-
ção, nas actividades produtivas, dos jo-
vens que não pretendessem enveredar
pela vida eclesiástica ou pelos estudos
universitários. Assim, ainda em 1854, o
Conselho do Liceu solicitava a criação
da cadeira de Princípios de Física e Quí-
mica e Introdução à História Natural dos
três Reinos, nos termos do decreto de 12
de Agosto daquele ano,  que autorizava
o Governo estabelecê-la, à medida das
possibilidades, nos liceus do País. Des-
tacava-se na proposta as “circunstâncias
especiais” do Liceu, servindo um distri-
to que, pela “sua importância comercial,
agrícola e industriosa”, se considerava
como “dos primeiros da monarquia” e
procurava-se demonstrar a importância
que o estabelecimento daquela cadeira

13O Liceu de Ponta Delgada

34 Cf. ibidem, p. 405.
35 Cf. Vasco Pulido Valente, ob. cit., pp. 37-38 e Rómulo de Carvalho, ob. cit., pp. 579-581. 
36 “Ofício do Comissário de Estudos do Distrito de Ponta Delgada ao Governador Civil”, Ponta Delgada, 1856, Outubro,

8, cit. em João H. Anglin, “A Instrução Pública [...]”, in loc. cit., vol. VII, 1951, n.ºs. 1 e 2, 1951, p. 148. São transcritos, por

João H. Anglin, em diversos números da Insulana, vários ofícios sobre o estado “lastimável” do edifício onde funcionava o

Liceu.
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assumiria para o desenvolvimento do
distrito.

Em primeiro lugar, chamava-se a
atenção para o facto de a ilha de S. Mi-
guel ser a mais populosa dos Açores e
de o desenvolvimento económico permi-
tir já um número significativo de alunos
de instrução primária e secundária, mui-
tos dos quais seguiam estudos superio-
res. Além disso, sendo o distrito
essencialmente agrícola, e existindo uma
“conexão íntima entre aquelas ciências e
a agricultura”, acreditava-se que fosse
elevado o número de alunos que fre-
quentariam a nova cadeira. Por fim, e
com o aproveitamento racional do qua-
dro do pessoal docente, o acréscimo de
despesas seria reduzido.

A “representação” do Conselho
do Liceu Nacional de Ponta Delgada re-
conhecia que, com a criação da cadeira,
o Liceu não ficaria ainda “completo”: –
“bem conhecemos – adiantavam os pro-
fessores – o muito que ainda carece para
preencher os fins da sua instituição” 37.
Em resultado desta “representação”, a
disciplina de Física, Química e Introdu-
ção à História Natural iniciou o seu fun-
cionamento no ano lectivo de 1856-5738,

tendo o material de apoio sido recebido
em Fevereiro de 185739. No Relatório
referente a 1867, a Junta Geral de Ponta
Delgada preconiza a criação de cadeiras
de Princípios Gerais de Agricultura e de
Escrituração Mercantil, considerando o
facto de o distrito de Ponta Delgada ser
essencialmente agrícola e comercial40.
Em 1871, o Comissário de Estudos de
Ponta Delgada reforça o pedido relativa-
mente à cadeira de Escrituração Mercan-
til41, e a Junta Geral solicita, em 1870, a
criação das cadeiras de Economia Políti-
ca e Direito Comercial42, pedidos que
não foram atendidos. 

Ora, o facto é que as reformas do
ensino secundário passaram por várias
vicissitudes e, por vezes, nem sequer fo-
ram postas em execução43. Esta instabi-
lidade contribuiria, igualmente, para que
se verificasse um acréscimo muito limi-
tado, ou mesmo a estagnação, do núme-
ro de alunos que se candidatava ao
Liceu de Ponta Delgada. De facto, o
Reitor lamentava, em 1873, o facto de se
notar um decréscimo da frequência de
alunos naquele estabelecimento de ensi-
no, situação que se mantinha havia 5
anos. Naquele ano, só 17 candidatos ti-

37 “Representação do Conselho do Liceu Nacional de Ponta Delgada ao Governador Civil”, tranc. em ibidem, vol. VI,

1950, n.ºs 3 e 4, pp. 348-351.
38 Cf. Decreto de 8 de Março de 1855.
39 Cf. “Acta do Conselho do Liceu Nacional de Ponta Delgada”, cit. em João H. Anglin, “A Instrução Pública […]” in

loc. cit., vol. I, 1945, n.º 4, pp. 563-564; e “Ofício do Reitor do Liceu Nacional de Ponta Delgada ao Governador Civil”, in

ibidem, vol. VII, 1951, n.ºs 1 e 2, p. 149. 
40 “Relatório de Junta Geral de Ponta Delgada referente ao ano de 1867”, in A Persuasão, Ponta Delgada, 1867, Dezembro, 27.
41 Cf. “Ofício do Comissário de Estudos de Ponta Delgada (Eugénio do Canto), ao Governador Civil”, in João H.

Anglin, “A Instrução Pública […]” in loc. cit., vol. XII, 1956, 2.º semestre, p. 372.
42 “Relatório da Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada referente ao ano de 1870”, in A Persuasão, Ponta Delgada,

1871, Fevereiro, 22.
43 V., sobre esta temática, p. ex.º, Vasco Pulido Valente, ob. cit., em especial, os capítulos I e II; Rómulo de Carvalho, ob.

cit., capítulo XVI.



nham sido aprovados no exame de ad-
missão, mais 7 do que no ano anterior44.
No ano lectivo de 1864-65, era a seguin-
te a frequência de alunos no Liceu Naci-
onal de Ponta Delgada:

Português:
1.º ano – 24
2.º ano – 11
3.º ano -   4
Desenho Linear:
1.º ano – 28
2.º ano – 12
3.º ano -  6
Francês: 29
Inglês: 13
Língua Latina: 12
Latinidade: 11
Matemática: 25
Filosofia Racional e Moral e Di-

reito Natural: 16
História, Geografia e Cronologia: 8  

3. “Decrete-se a uniformidade
do ensino”

Em 1867, o Liceu terá sido fre-
quentado por 60 alunos, conforme infor-

ma o Governador Civil de Ponta
Delgada45. Não se concretizou, porém, a
esperança de que a reforma de 186046

terminaria com a “desarmonia e irregu-
laridade de estudos” que os alunos “irre-
flectidamente adoptavam”, de tal modo
que só adquiriam “mesquinhas e incom-
pletas noções das disciplinas que estuda-
vam”47.  Além disso, João Hermeto
Coelho de Amarante, como Reitor inte-
rino, considerava que o número limitado
de alunos se ficara a dever à legislação
que definira, pelo decreto de 10 de Abril
de 1860, a divisão dos liceus em 2 classes:
os de primeira e os de segunda classe48.  

Assim, desde cedo surgem críticas
contra esta discriminação, quer por parte
da imprensa, quer por parte do Governa-
do Civil do Distrito, dos reitores, de alu-
nos e docentes, em especial quanto às
consequências que daí advinham para os
candidatos ao ingresso na Universidade
de Coimbra. Sendo o Liceu de Ponta
Delgada de segunda classe, os seus alu-
nos que pretendessem candidatar-se ao
ingresso na Universidade teriam que se
submeter a provas de exame, em liceus
de primeira classe, das cadeiras que ha-

15O Liceu de Ponta Delgada

44 “Ofício do Reitor Interino do Liceu Nacional de Ponta Delgada ao Conselheiro Director Geral de Instrução Pública”,

Ponta Delgada, 1873, Junho 23, cit. em João H. Anglin, “A Instrução Pública [...]”, in loc. cit., vol. XII, 1956, 2.º semestre,

pp. 383-385.
45 Félix Borges Medeiros, Relatório apresentado à Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada na sua sessão ordinária

de 1867, Ponta Delgada, Tip. da Crónica dos Açores, 1867, anexos. BPARPD-EC AR-2 C-68. 
46 “Quaisquer que fossem os seus inconvenientes, o regulamento de 1860 trazia, pelo menos, um pouco de arrumação ao

caos precedente e a sua aplicação teria incontestavelmente beneficiado a instrução primária. Contudo, nunca chegou a ser

executado”. Vasco Pulido Valente, ob. cit., p. 43.
47 V. “Ofício do Reitor do Liceu Nacional de Ponta Delgada ao Conselheiro Director Geral de Instrução Pública”, Ponta

Delgada, 1860, Dezembro, 29, transc. em em João H. Anglin, “A Instrução Pública […]” in loc. cit., vol. IX, 1953, 1.º

semestre, pp. 9092.
48 Cf. “Ofício do Reitor interino do Liceu Nacional de Ponta Delgada ao Conselheiro Director Geral de Instrução Públi-

ca”, Ponta Delgada, 1873, Junho, 23, transc. in ibidem, vol. XII, 1956, 2.º semestre, pp. 381-382. Reformas do Ensino em

Portugal 1880-1869, tomo I, vol. I,  Lisboa, Ministério da Educação, Secretaria Geral, 1989, p. 254.
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viam concluído em Ponta Delgada.  Ora,
esta situação prejudicava os alunos aço-
rianos pois, para efectuar tais exames,
teriam que arcar com os custos adicio-
nais de deslocação ao Continente49,
além da sujeição à irregularidade e inco-
modidade dos transportes marítimos.  

O jornal A Persuasão, em Julho
de 1862, foca o problema, verberando a
distinção entre liceus de 1.ª e 2.ª
classes, considerando-a “absurda”, por
parecer querer significar a existência de
diferenças de inteligência segundo os
locais em que se situavam os liceus de
uma ou outra classes. Para o articulista,
a legislação maculava “com negras
manchas o estandarte da civilização”,
denegava ao povo “a faculdade de
saborear dos melhores frutos da árvore
da liberdade – a instrução” e conduzia
ao retrocesso para as “épocas nefastas
do obscurantismo e servidão”. Era, no
fundo, “escarnecer, sem pudor, de um
povo inteiro”50. 

O facto é que o acesso à Universi-
dade sem ter que se passar pelo crivo
dos exames em liceus de 1.ª classe surge

não só como uma medida de justiça e de
equidade mas, igualmente, como solu-
ção para debelar a escassez de alunos do
Liceu de Ponta Delgada. O mesmo
jornal, em Fevereiro de 1865, acentua
mesmo que os dados estatísticos
apontavam para a diminuição do número
de alunos51 nos liceus dos Açores, todos
de 2.ª classe, até porque, “não
habilitando para outra coisa os liceus
portugueses”, a juventude não teria
vantagem em frequentá-los:

“[...] Decrete-se a uniformidade
do ensino, estabeleça-se-lhe rigorosa
inspecção e não se diga mais que só é le-
gítima a instrução ministrada numas es-
colas e falsa a que se professa e aprende
noutras [...]”52.

O Dr. André António Avelino, Co-
missário dos Estudos e Reitor do Liceu
Nacional de Ponta Delgada, na sessão
solene da abertura das aulas, em 1863,
condenava a diferenciação dos liceus: a
“verdadeira reforma” dos liceus passava
pela uniformidade de estudos e compên-

49 Pela reforma de 1860, eram liceus de primeira classe os de Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Braga. A reforma de 1868

substituiu Évora por Viseu. Enquanto pelo Decreto de 10 de Abril de 1860, os exames concluídos em Liceus de 2.ª ordem

não eram válidos, nem mesmo para a transferência para liceus de primeira classe (art.º. 57.º),  pelo Decreto de 31 de Dezem-

bro de 1868, tal não acontecia (art.º 12.º). Por este Decreto, os “cursos de 2.ª classe”  eram completados em 3 anos e os de 1.ª

em 6. Para o acesso à Universidade era exigido o curso de 1.ª classe. Esta reforma de 1868 não chegou a ser posta em prática,

pois, pelo Decreto de 2 de Setembro de 1869, foi suspensa, devendo a instrução pública “regular-se pelas disposições das leis

anteriores”. Cf. Reformas do Ensino em Portugal [...], pp. 241-249; 288-291¸ 299 v.. Cf., igualmente, Rómulo de Carvalho,

ob. cit., pp. 594-595. Não é objectivo deste trabalho a abordagem às reformas do Ensino Secundário que percorrem toda a se-

gunda metade do século XIX. 
50 A Persuasão, Ponta Delgada, 1862, Julho, 16.
51 Pode consultar-se o quadro do número anual de alunos do Liceu de Ponta Delgada em Arco Íris. Quinzenário Escolar.

No Primeiro centenário da fundação do Liceu de Ponta Delgada, Ponta Delgada, 1952, Fevereiro, 23, p. 16. Num levanta-

mento efectuado pelo Professor Eduardo Pacheco, verifica-se que, no ano de 1872-73, frequentaram o Liceu 33 alunos e, no

ano seguinte, 45.   
52 A Persuasão, Ponta Delgada, 1865, Fevereiro, 22.



dios, já que só a utilidade prática seria
estímulo para o estudo:

“[...] A natureza humana é por tal
forma constituída, que só as garantias, só a
utilidade prática são estímulos para o
estudo. Nem glória, nem o amor das letras
levam por si sós a maioria dos homens a
consagrarem suas vigílias às árduas e
penosas  tarefas literárias. É o seu futuro,
são as suas aspirações, sempre para o
melhoramento de sua fortuna, quem os
impele aos mais acrisolados da vida [...]”53.

O Governador Civil de Ponta Del-
gada centrava também o problema do
Liceu Nacional de Ponta Delgada no
acréscimo de dificuldades dos alunos
dos liceus dos Açores que pretendessem
candidatar-se ao Ensino Superior:

“[...] É tão impossível que os refe-
ridos alunos possam ir fazer exames no
fim de cada ano a um liceu de 1.ª classe,
como é óbvio, conhecida a distância e os
meios de comunicações, como conserva-
rem-se aptos para no fim de 7 ou 8 anos
fazerem exames das matérias que estu-
daram neste prazo [...]”54. 

A situação era, pois, complexa:
por um lado, o curso do Liceu não con-
feria acesso directo à Universidade; por
outro, o currículo não habilitava “pesso-

al para as necessidades do distrito”55. 
João Hermeto Coelho de Amaran-

te, professor de Línguas vivas, e durante
algum tempo Reitor interino, ao debru-
çar-se sobre a polémica questão da ele-
vação do Liceu de Ponta Delgada a liceu
de 1.ª classe, refuta a ideia. Na perspec-
tiva deste professor, assíduo colaborador
da imprensa do arquipélago e do próprio
Boletim Geral de Instrução Pública, a
classificação dos liceus devia, simples-
mente, ser abolida. A leccionação de um
número mais elevado de cadeiras nos 5
liceus considerados de 1.ª classe não jus-
tificava a necessidade de os alunos dos
outros liceus terem de fazer exames nos
de 1.ª classe para acederem ao Ensino
Superior.

Com efeito, defendia aquele pro-
fessor, as disciplinas leccionadas nos li-
ceus de 1.ª que o não eram nos de 2.ª
seriam “puro ornato” ou apenas exigí-
veis para “certas especialidades”. Havia,
isso sim, que reformar todo o sistema de
ensino, no sentido de permitir que os li-
ceus, além das disciplinas obrigatórias,
pudessem incluir nos seus planos de es-
tudos outras mais consentâneas com as
realidades, necessidades e recursos pró-
prios das regiões onde se encontrassem
inseridos:

“[...] Nos Açores, por exemplo, ter-
ras essencialmente marítimas, poderíamos

17O Liceu de Ponta Delgada

53 André A. Avelino, Discurso recitado na sessão solene de abertura das aulas no Liceu de Ponta Delgada em 1 de Ou-

tubro de 1863, Ponta Delgada, Tip. da Persuasão, 1863, p. 12.
54 Relatório do Governador Civil de Ponta Delgada sobre a Administração no Distrito de Ponta Delgada, Ponta Delga-

da, 1868. BPARPD/FEC.
55 “Relatório da Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada referente ao ano de 1867”, in A Persuasão, Ponta Delgada,

1867, Dezembro, 27.  
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ter cadeiras de náutica, com mais proprie-
dade do que a província de Trás-os-Montes,
assim como quaisquer outras que o interesse
dos povos fosse reclamando [...]”56.  

De qualquer modo, a validade das
cadeiras ministradas nos diversos liceus
seria rigorosamente a mesma. Aliás, co-
mo professor liceal, Coelho de Amaran-
te não admitia que a sua competência
fosse posta em causa. A obrigatoriedade
de os alunos dos liceus de 2.ª classe, que
pretendessem seguir estudos superiores,
se submeterem a provas de exame nos
de 1.ª podia ser entendida, em última
análise, como desconfiança na capaci-
dade científica e pedagógica dos pro-
fessores dos liceus de 2.ª classe para a
prepararem os jovens para a prosse-
cução de cursos superiores.

Para este professor, a reforma do
sistema de ensino passava por três medi-
das essenciais:

- aumento dos anos de escolaridade
do Ensino Primário;

- passagem do curso completo dos
liceus para 6 ou 7 anos, em vez
dos 5 que vigoravam;

- adopção, em todas as escolas, de
compêndios idênticos para cada
uma das disciplinas.

A necessidade de uma reforma
profunda do Ensino Secundário preocu-

pava também as autoridades locais, que o
pretendiam mais adequado às novas
realidades políticas e económicas do país: 

“[...] a variedade dos negócios ad-
ministrativos e a sua natureza especial
chama à cooperação quase todos os cidadãos
e imprime nesses trabalhos o cunho da sua
moralidade e instrução: por isso, a primeira e
a mais essencial reforma para se melhorar a
nossa administração é a organização de uma
boa instrução pública [...]”57. 

Vicente Machado de Faria e
Maia58, Secretário Geral do Governo Ci-
vil de Ponta Delgada, desenvolve, no
Relatório do Governo Civil relativo a
1869, a necessidade de serem levadas à
prática alterações profundas ao nível do
Ensino Secundário. Na sua perspectiva,
havia que preferir a leccionação de ca-
deiras da área das Ciências Sociais –
“que habilitam o indivíduo para poder
convenientemente interferir na boa ad-
ministração do Estado”59 – em detri-
mento das línguas mortas, que só deviam
ser obrigatórias para os que pretendessem
seguir “carreiras científicas e literárias”.
No caso do Liceu de Ponta Delgada, por
servir um distrito essencialmente agrícola
e comercial, seria fundamental introduzir
o ensino do Alemão e de disciplinas liga-
das à agricultura. No fundo, a preocupa-

56 João Hermeto Coelho de Amarante, “Liceus de Primeira e Segunda Classe”, in A Persuasão, Ponta Delgada, 1865, Fevereiro, 22.
57 Vicente Machado de Faria e Maia, Relatório da Administração do Distrito de Ponta Delgada feito e dirigido ao Governo de

Sua Majestade em 1866 pelo Secretário Geral servindo de Governador Civil, Ponta Delgada, Tip. da Persuasão, 1866, pp. 3-4.
58 Além de ter publicado algumas obras de ficção, Vicente Machado de Faria e Maia é autor, ainda, de “A Liberdade do

comércio”, in O Instituto, Coimbra, 1861, e “Economistas Célebres. Esboços Biográfico”, in O Instituto.
59 Vicente Machado de Faria e Maia, “Relatório da Administração do Distrito de Ponta Delgada feito e dirigido ao Go-

verno de Sua Majestade em 1869 pelo Secretário Geral servindo de Governador Civil”, in A Persuasão, Ponta Delgada,

1870, Janeiro, 19



ção com o desenvolvimento do Ensino
Secundário já não se cingia à função de
estádio preparatório de entrada na
Universidade, mas tinha em vista
também a formação de quadros médios
para o desempenho de funções quer
públicas quer privadas.

Além disso, o alvitre para o estudo,
no Liceu, de problemas ligados à agri-
cultura não pode ser desinserido da aposta
na modernização, na inovação e na com-
petitividade do sector. Ora, o Liceu devia
estar atento à situação dos seus alunos que
não pretendiam seguir estudos superiores,
facultando-lhes formação numa actividade
essencial para o desenvolvimento dos
Açores, o que, decerto, contribuiria para a
evolução da agricultura.

Não é menos importante a pro-
posta de criação de cadeiras como as de
Administração Pública, Economia Polí-
tica e Direito Natural. De facto, a cres-
cente complexificação da administração
pública implicava a necessidade de qua-
dros políticos locais para a ocupação de
cargos frequentemente preenchidos  por
pessoas vindas do continente, desconhe-
cedoras das realidades e necessidades
das ilhas. Nestas circunstâncias, a for-
mação adequada naqueles domínios do
saber, ainda que somente a nível liceal,
era considerada essencial para a melho-
ria do funcionamento dos diversos sec-
tores da administração pública insular.

Grande relevo é conferido por Vi-
cente Machado de Faria e Maia à cadei-

ra que propõe de Princípios Gerais de
Ciências Sociais. Pretendia-se, com esta
cadeira, formar cidadãos imbuídos dos
valores da sociedade liberal que, no
meio social envolvente, os defendessem
e divulgassem, contribuindo, assim, para
uma sã convivência social:

“[...] Estes homens, influentes nos
meios sociais em que vivem, podiam, na con-
versa diária e no comércio constante com os
seus concidadãos, inculcar-lhes as boas
doutrinas e defender as ideias mais conve-
nientes para uma boa organização social.

No meio das corporações locais, de
que tantas vezes têm que formar parte,
servir-lhes-iam também de muito ideias
colhidas na mocidade [...]”60. 

No Relatório relativo ao ano de
1866, já Vicente Machado de Faria e
Maia apontava a urgência de criação de
uma cadeira de Economia Política no
Liceu de Ponta Delgada, que considera-
va essencial para a compreensão da so-
ciedade da época e a promoção da
capacidade de intervenção na vida públi-
ca dos cidadãos:

“[...] Outra necessidade deste liceu
é a criação de uma cadeira de economia
política, pois esta ciência, cujos princípios
são essenciais para se compreender as
ideias que animam este século, deve ser
conhecida por  todos os povos que aspiram
a interferir nas coisas públicas e ter uma
vida própria da nossa época [...]”61. 
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60 Ibidem. 
61 Vicente Machado de Faria e Maia (Secretário Geral, servindo de Governador Civil), “Relatório do Governador Civil

de Ponta Delgada”, in Relatórios sobre o estado da Administração pública nos distritos administrativos do continente do

Reino e Ilhas Adjacentes no ano de 1866, Lisboa, Imprensa Nacional, 1868, pp. 4-5.
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4. “Todos nascem com o direito de
exercer uma parte da soberania”

Estas ideias reformistas, que visa-
vam enquadrar o Ensino Secundário nos
desafios da sociedade liberal e nas exi-
gências do desenvolvimento económico,
eram debatidas na imprensa local, que
apoiava, não só a extinção da classifica-
ção dos liceus, pelas consequências que
daí advinham para os candidatos ao En-
sino Superior e respectivas famílias, mas
também pelos nefastos efeitos que pro-
duziam na frequência, no caso, do Liceu
Nacional de Ponta Delgada.

Além disso, considerava-se a
necessidade de estruturar o Ensino
Secundário em bases diferentes, de modo
a consistir na preparação dos jovens para a
vida profissional e a participação política
(“todos nascem com o direito de exercer

uma parte da sobe-rania”62) e não só numa
etapa necessária para a entrada no Ensino
Superior63. 

Os governos tinham perfeita cons-
ciência dos prejuízos que as sucessivas
reformas causavam à instrução pública,
algumas das quais nem sequer foram
aplicadas. Na tentativa de alargar o de-
bate sobre a legislação a desenvolver pa-
ra levar a bom termo os  intuitos de
modernização e eficiência  do sistema
de ensino público, temos notícia, para o
século XIX, de dois inquéritos dirigidos,
em 1876 e 1892, respectivamente, ao
Conselho do Liceu Nacional de Ponta
Delgada e ao seu Reitor, bem como de
um pedido de relatório sobre os resulta-
dos verificados com a reforma de
189564. As respostas, ainda que respei-
tando prazos muito curtos, são demons-
trativas do empenhamento do corpo

62 Ibidem, p. 5.
63 Segundo Vasco Pulido Valente, “permanece, deste modo, no corpo social a ideia de que a instrução secundária não

tem em si própria qualquer utilidade e constitui somente um estágio, obrigatório mas quase supérfluo, antes da entrada na

Universidade, que trata, por isso, de frequentar com o menor incómodo possível, exclusivamente para obter a aprovação in-

dispensável em alguns exames. Tal ideia continuará a influenciar negativamente o ensino oficial, que não viria a sair tão cedo

da sua endémica crise”. Vasco Pulido Valente, ob. cit., p. 47.
64 Portaria de 20 de Setembro de 1897. V. João H. Anglin, “A Instrução Pública [...]”, in loc. cit., vol. V, n.ºs 3 e 4, 1949,

pp. 332-344; 349-365. O Conselho do Liceu de Ponta Delgada elegeu uma comissão para preparar a resposta ao Governo,

constituída pelos professores Aristides Moreira da Mota, João de Morais Pereira e Eugénio Pacheco. Não abordaremos o re-

latório da comissão, de que foi relator Eugénio Pacheco, pois  suscita, quer ao nível das ideias pedagógicas, quer da estrutu-

ração do Ensino Secundário e do equilíbrio entre as diversas disciplinas, quer, ainda, da função docente, questões relevantes

que exigiriam um desenvolvimento que não se compadece com os objectivos do presente trabalho. A nível nacional, a refor-

ma de 1895 desencadeou um importante debate e terá contribuído para um significativo decréscimo do número de alunos dos

liceus. No caso do Liceu Nacional de Ponta Delgada, idêntica situação parece ter-se verificado. Se, no ano lectivo de

1891/92, estiveram matriculados 130 alunos e, no de 1893/94, 84, nos de 1894/95 e 1895/96, o seu número foi de 65, no se-

guinte, de 71, diminuindo, em 1898/99, para 57 alunos. Só a partir de 1901/1902 se começará a notar o crescimento ininter-

rupto (com uma ou outra excepção) do número de alunos. Cf. Rómulo de Carvalho, ob. cit., pp. 633-634; Arco Íris, Ponta

Delgada, 1952, Fevereiro, 23. Compilação de dados de Eduardo Pacheco. Segundo a comissão citada, o decréscimo de alu-

nos ficara a dever-se à reforma de 1895 e à “organização do ensino por classes”, do que resultara o pior aproveitamento dos

alunos: “a frequência tende a diminuir, pois dos 24 alunos matriculados em 1895 na primeira classe, apenas subsistem hoje 6

na 3.ª classe, advertindo também que nunca a matrícula do 1.º ano foi tão pouco numerosa como no presente”. João H. An-

glin, “A Instrução Pública [...]”, in loc. cit., vol. V, n.ºs 3 e 4, 1949, p. 333.      



docente e do Reitor daquele estabeleci-
mento de ensino secundário na procura
de alternativas ao sistema vigente, de
modo a aproximá-lo dos modelos prati-
cados nos países mais desenvolvidos.

O primeiro inquérito, lançado pe-
lo Ministério do Reino65, procurava,
além de outras questões, indagar o corpo
docente sobre os “defeitos e inconveni-
entes” da instrução secundária e solicita-
va opiniões para um possível “plano
geral de reforma” deste grau de ensino. 

Relativamente à primeira questão,
o Conselho do Liceu aponta, sobretudo,
a sobrecarga das “matérias especulati-
vas”, em prejuízo das “práticas”, de
“mais utilidade positiva”66 e, assim, a
sujeição da totalidade dos alunos a um
plano de estudos dirigido, em especial,
aos candidatos à prossecução de estudos
no Ensino Superior, quando a maioria se
limitava à conclusão dos estudos secun-
dários.

Não se pondo em causa a discri-
minação dos liceus em classes, defendia-
-se, naturalmente, a passagem do de
Ponta Delgada à 1.ª classe e apontava-se
um novo plano de estudos para todos os
liceus, que comportava duas secções:
uma para a generalidade dos estudantes
(4 anos), cuja conclusão seria exigida
para o acesso a “certos empregos públi-
cos”; e a outra, orientada para os alunos
que quisessem prosseguir estudos supe-

riores (os 4 anos da 1.ª secção, mais 1).
Na concepção do currículo, o con-

selho do Liceu defendia o modelo de
concentração das disciplinas, em vez da
“simultaneidade de estudos”67. Quer isto
dizer que o número de disciplinas anuais
seria reduzido, mas com carga horária
mais elevada em cada uma delas. Os
tempos lectivos semanais não ultrapas-
sariam as 35 horas.

A chamada “1.ª secção” incluiria
as seguintes cadeiras: Português, Fran-
cês, Inglês, Desenho, Ginástica e Músi-
ca (1.º e 2.º anos); Latim, Geografia,
História, Aritmética, Cálculo, Geome-
tria, Física-Química-Zoologia, Desenho
e Música (3.º ano); Latim, Geografia,
História, Botânica-Mineralogia-Geolo-
gia-Agricultura, Lógica, Princípios de
Literatura Portuguesa, Geometria Plana
e Princípios de Astronomia, Ginástica
(4.º ano).

A 2.ª secção, para os alunos que
pretendessem ter acesso ao Ensino Su-
perior, integrava as seguintes cadeiras:
Latim, Álgebra, Geometria no Espaço,
Trigonometria, Desenho, Filosofia Mo-
ral, Direito Natural e História da Filoso-
fia, Literatura, Poética e Oratória.

Como “cadeira anexa”, sugeria-se a
inclusão de Princípios de Economia
Política, Direito e Escrituração Comercial.

Esta distribuição das cadeiras no
plano de estudos pretendia corresponder,
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65 Portaria de 4 de Novembro de 1876. O inquérito e respectivas respostas encontram-se transcritos em João H. Anglin,

“A Instrução Pública [...]”, in loc. cit., vol. I, n.º 4, 1945 pp. 572-585. A instrução pública estava integrada no Ministério do

Reino, após uma efémera existência do Ministério dos Negócios da Instrução Pública, criado por decreto de 12 de Junho de

1870, logo abolido, por Decreto de 27 de Dezembro de 1870, em consequência da mudança do Governo. V., por exemplo,

Rómulo de Carvalho, ob. cit., pp. 602605.
66 João H. Anglin, “A Instrução Pública [...]”, in loc. cit., vol. I, n.º 4, 1945 p. 573.
67 Ibidem, p. 576.
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por um lado, à índole própria dos portu-
gueses – “distraídos, de imaginação vi-
va, pouco preserverantes”68 e, daí, a
“concentração”; por outro, às próprias
leis do “desenvolvimento intelectual” e,
por consequência, a integração das lín-
guas vivas nos primeiros anos, dado o
seu carácter mais prático.

O significado modernizador desta
proposta é bem evidente no contexto do
plano de estudos em vigor desde 1872,
ainda que se reconheça o exagero da
carga horária semanal: nos 1.º e 2.º anos,
30 e 31 horas, respectivamente; nos 3.º e
4.º, 34 e 35 e no 5.º, 24 horas. 

O curso completo, nos liceus de
2.ª classe, pela reforma de 1872, era de 4
anos e nos de 1.ª, de 6. Assim, o corpo
docente do Liceu Nacional de Ponta
Delgada, além de defender uma maior
concentração dos estudos, passando de 6
para 5 anos o curso de acesso à Univer-
sidade, propunha, sobretudo, a atribui-
ção de um peso mais significativo às
cadeiras “científicas” no cômputo geral
do curso, além da inovadora introdução
de disciplinas de formação geral, como
as de Ginástica69 e de Música. 

A grande preocupação do Conse-
lho do Liceu era, sem dúvida, a da for-
mação dos quadros médios da socie-
dade, ou seja, daqueles que não pre-
tendiam prosseguir curso superior:

“[...] Na primeira divisão predo-
minam as línguas modernas (práticas es-
pecialmente), a geografia, a história
(pátria), a matemática, as ciências físicas
e naturais com as suas aplicações; isto é:
o elemento científico.

Na segunda predominam o latim,
a retórica e a filosofia: o elemento clás-
sico exigido pelos cursos superiores e
que é, sem dúvida, muito menos útil do
que aquele; pois a geração de hoje, em
vez de aplicar-se ao estudo da palavra
deve aplicar-se ao da ideia, de factos, de
fenómenos, de realidades, que tão grande
influência têm no seu futuro [...]”70.

Tratava-se, evidentemente, de
uma proposta muito ambiciosa, de refor-
ma profunda e modernizadora, próxima,
sem dúvida, dos ideais positivistas, não
integrável, pois, num sistema de Ensino
Secundário em que “a ênfase permane-
cia decididamente na educação clássica
e literária”71. 

5. Reformar “desde os alicerces
até à cúpula”

O Director Geral de Instrução Pú-
blica consulta, em 1892, os liceus sobre
aspectos como a frequência de alunos
nos 5 anos precedentes, a possibilidade
da diminuição do número de docentes, a

68 Ibidem, p. 576.
69 Refira-se, a propósito, que a “Ginástica Sueca” só foi introduzida nos liceus, como disciplina obrigatória, pelo decreto

de 29 de Agosto de 1905. Cf. Vasco Pulido Valente, ob. cit., p. 75.  
70 João H. Anglin, “A Instrução Pública [...]”, in loc. cit., vol. I,  n.º 4, 1945,  p. 575.
71 Vasco Pulido Valente, ob. cit., p. 49.



redução de verbas de funcionamento e os
melhoramentos nos quadros dos liceus.

Como é bem evidente pela nature-
za dos quesitos, tratava-se, exclusiva-
mente, de encontrar meios de redução
das despesas de funcionamento do Ensi-
no Secundário, e não propriamente de
recolher opiniões dos mais directos res-
ponsáveis dos liceus para se procurar
definir, em bases sólidas, uma reforma do
sistema que contribuísse para o desen-
volvimento socioeconómico e cultural do
País. Aliás, a necessidade de cortes nas
despesas públicas havia já provocado a
extinção, em Março de 1892, do
Ministério da Instrução Pública e Belas
Artes, que tinha sido novamente criado
dois anos antes, além de outras medidas
restritivas no sistema educativo72.

O Ensino Secundário, depois de
várias reformas, seguia então o  plano de
estudos definido no Decreto de 20 de
Outubro de 1888, de sentido minimalista.
Em cada um dos 6 anos lectivos, os alunos
frequentariam 2 cadeiras, numa carga
lectiva de cerca de 25 horas semanais. Os
alunos que as concluíssem com êxito não
as frequentariam mais ao longo do curso.
Em 1889, o ano lectivo foi encurtado,
passando a ter início em 1 de Outubro e
encerramento em 31 de Maio, com um mês
de férias pelo Natal e outro pela Páscoa73.

Na resposta a estes quesitos74, Eu-
génio Pacheco reclama, desde logo, a

necessidade de participação dos profes-
sores na preparação de qualquer reforma
possível e viável da instrução pública e
suscita mesmo a realização, em Lisboa ou
no Porto, de um congresso pedagógico
para aprofundar a análise da situação do
ensino em Portugal75. Na sua opinião,
tardava, em Portugal, a implantação de
um sistema de ensino público mais
completo e “mais harmónico com o pen-
samento moderno” e com as dificuldades
que a sociedade portuguesa atravessava.
Uma reforma global, “dos alicerces à
cúpula”, como o fora a de Pombal76.

Adoptando um discurso profunda-
mente crítico relativamente ao funciona-
mento das instituições monárquicas, o
que, aliás, seria de esperar de uma per-
sonalidade firmemente defensora dos
ideais republicanos, Eugénio Pacheco faz
depender a reforma do ensino de uma
correcta avaliação dos recursos existentes
e dos meios a disponibilizar, de modo a
garantir o seu sucesso e a terminar com a
instabilidade do ensino, com reformas e
“períodos de transição”, que constituíam a
“anarquia dos estudos”.

As suas ideias pedagógicas funda-
mentais encontram-se incluídas na res-
posta ao 3.º quesito: “quais os melho-
ramentos que devem ser introduzidos nos
quadros dos institutos de ensino
secundário?”77. Para Eugénio Pacheco,
havia que encetar uma verdadeira e
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72 Cf. Rómulo de Carvalho, ob. cit.,  pp. 626-627. 
73 Cf. Vasco Pulido Valente, ob. cit., pp. 61-63. 
74 Cf. Eugénio Vaz Pacheco do Canto e Castro, Resposta à consulta do Governo [...], já cit.
75 Cf. Ibidem, pp. VIII-IX.
76 Cf. Ibidem, pp. 6-7.
77 Ibidem, p.5.
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completa reforma, assente nos critérios
das garantias de acessibilidade e
aproveitamento do ensino oficial e de
independência e aperfeiçoamento do
corpo docente e na concepção do ensino
secundário como generalista e não
especialista. Considerava, pois, errada a
estrutura do ensino liceal, que obrigava os
alunos, no fim do 2.º ano,  a optarem
pelas secções de letras ou de ciências.

Criticando acerbamente o sistema
em vigor de uma máxima concentração e
um mínimo de carga lectiva, Eugénio
Pacheco defende, pelo contrário, a “divi-
são metódica e gradual do ensino da
mesma disciplina pelo máximo número
de anos compatível com o quadro lice-
al”78 e, por outro lado, o equilíbrio entre
as disciplinas humanistas e as científicas.

Os objectivos formativos do ensi-
no liceal seriam os seguintes: 

– a habilitação dos candidatos ao
Ensino Superior ou técnico;

– a educação intelectual sólida a
todos os que, não aspirando à entrada no
Ensino Superior, se destinassem a qual-
quer profissão ou função social79.

Daí concluía pela uniformidade
dos liceus na leccionação do curso clás-
sico, e pela possibilidade de cada um de-
les disponibilizar cursos livres e
facultativos, de acordo com as realida-
des do meio circundante.

A partir destes pressupostos,
Eugénio Pacheco propõe a estruturação
do curso clássico em 8 anos e 4 classes.
Os primeiros 2 anos constituiriam a
classe preparatória, que anularia a
necessidade de realização de exame de
admissão, uma vez que, nesses dois
anos, os alunos receberiam a formação
necessária para a frequência do curso
clássico propriamente dito. Assim, findo
o curso elementar com 10 ou 11 anos, os
alunos podiam terminar o curso liceal
com 18 ou 19, idade conveniente para o
ingresso no Ensino Superior. Defendia-
se, no fundo, uma espécie de “ciclo pre-
paratório” dos nossos dias, mantendo-se
o curso clássico com a duração de 6
anos lectivos. Além da classe prepara-
tória, o ciclo completo do ensino liceal
seria dividido em 3 classes de 2 anos,
como se indica:

Classe preparatória
1.º ano

- Língua materna
- História e Cronologia pátrias
- Lições de Coisas80 (ensino segundo

métodos e material técnico de Saffray,
Fabre, etc.)

- Desenho e Caligrafia
- Ginástica e exercícios militares
- Princípios de Música

78 Ibidem, p. 33.
79 Cf. Ibidem, p. 22.
80 Trata-se do ensino pelo método intuitivo, em que o processo de aprendizagem “deve desenvolver-se do simples para o

complexo, do que se sabe para o que se ignora, dos factos para as causas, das coisas para os nomes, das ideias para as pala-

vras, dos princípios para as regras, ou seja, do que pode ser observado para a abstracção”. Vera Teresa Valdemarin, “Lições

de Coisas: concepção científica e projecto modernizador para a sociedade”. Cadernos CEDES - Antropologia e Educação In-

terfaces do Ensino e da Pesquisa,  vol. 52, Campinas, 2000. 



2.º ano
- Língua materna
- História e Corografia pátrias
- Aritmética e sistema métrico
- Lições de coisas
- Desenho e Caligrafia
- Contabilidade e escrituração mercantis
- Ginástica e exercícios militares
- Princípios de Música

Classe de Prima
3.º ano

- Língua Portuguesa
- Língua Francesa
- História e Geografia gerais
- Aritmética, Princípios de Cálculo

Algébrico e Planimetria
- Rudimentos gerais de Física, Química

e História Natural
- Desenho geométrico e de ornato

4.º ano
- Língua Portuguesa
- Língua Francesa
- História da Antiguidade
- Geografia Física
- Aritmética, Cálculo Algébrico e

Planimetria
- Física, Química e História Natural
- Desenho ornamental e de figura

Classe de Secunda
5.º ano

- Língua Portuguesa
- Língua Francesa
- Língua Latina
- História da Idade Média
- Geografia Política
- Álgebra, Estereometria e Trigono-

metria Rectilínea
- Botânica e Zoologia
- Desenho ornamental e de figura

6.º ano
- Língua Portuguesa
- Língua Latina
- História Moderna
- Geografia Económica
- Álgebra, Estereometria, Triginometria

e Topografia
- Antropologia e Geologia
- Desenho ornamental, de figura,

topográfico e arquitectural

Classe Tercia
- 7.º ano

- Língua Inglesa ou Alemã
- Latinidade e Literatura Latina
- Filologia Portuguesa
- Etnologia, Etnografia e evolução das

sociedades humanas
- Química, Mineralogia e Análise

qualitativa
- Álgebra, Foronomia e Cosmografia
- Princípios de Legislação pátria, de

Economia Política e de Demografia
8.º ano

- Língua Inglesa ou Alemã
- Língua Grega
- História da civilização portuguesa nas

suas relações com a civilização geral
- Física e revisão geral das ciências

físicas e históriconaturais
- Álgebra e revisão geral das ciências

matemáticas
- Princípios de Legislação pátria, de

Economia Política e de Demografia
- Lógica indutiva e dedutiva81

25O Liceu de Ponta Delgada

81 Cf, Ibidem, pp. 36-39.
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Entre os anos de cada classe, a
passagem seria alcançada a partir da mé-
dia obtida. No fim de cada classe, para
passagem à seguinte, os alunos seriam
submetidos a dois exames: um na
secção de ciências, outro na secção de
humanidades. 

O projecto de plano de estudos li-
ceais de Eugénio Pacheco quebra radi-
calmente com a situação vigente, quer
quanto às disciplinas – o peso significa-
tivo das disciplinas “científicas”,  a in-
trodução, por exemplo, da Ginástica,
dos princípios de legislação, da Música
e de algumas cadeiras da área das Ciên-
cias Sociais  – quer quanto à distribuição
das mesmas disciplinas por vários anos.
Faltou-lhe, no entanto, atribuir o número
de horas semanais a cada disciplina, pois
defendia que esta responsabilidade devia
recair nos conselhos escolares82. E se es-
ta ideia pode ser considerada positiva,
na medida em que conferia aos liceus al-
gum grau de autonomia pedagógica,
com a consequente carga de responsabi-
lidade, o certo também é que muita da
instabilidade que corroeu o sistema de
Ensino Secundário adveio precisamente
da circunstância de os currículos escola-
res não serem, por vezes, definidos nu-
ma estrutura “fechada”, mesmo admi-
tindo a possibilidade da leccionação de
cadeiras específicas conforme os meios
sociais onde as escolas se inserissem.
Por outro lado, a possibilidade de os
alunos prosseguirem estudos superiores
podia ser prejudicada por este sistema,
pois, a cargas lectivas diferentes

corresponderiam programas diferentes,
ao menos no respeitante ao
aprofundamento dos diversos temas.
Uma outra questão importante é a relati-
va à impossibilidade de opção entre as
secções de letras e de ciências nos anos
terminais do curso, não respeitando,
assim, as vocações dos alunos e
podendo prejudicar a preparação para as
carreiras universitárias.           

Além dos estudos formais do cur-
so liceal, Eugénio Pacheco sugeria o en-
sino de cursos livres, nocturnos ou
dominicais, nas áreas de farmácia teóri-
ca, enfermagem, pilotagem, procurado-
ria geral, tabelionato, escrituração
comercial, pedagogia (destinado, em es-
pecial, aos candidatos ao magistério pri-
mário), agronomia, tecnologia rural,
agrimensura e topografia, química tec-
nológica, condução de máquinas, galva-
noplastia e fotografia, telegrafia e
telefonia, estradas e construção civil. 

A esta preocupação com a oferta
de cursos livres de formação e actualiza-
ção  técnico-profissional em áreas consi-
deradas fundamentais (diríamos
estratégicas) para o desenvolvimento e
modernização da sociedade – e não só
nos sectores produtivos propriamente di-
tos – não serão alheios os ideais demo-
cráticos que perfilhava. Seria, em última
análise, a concepção democrática da es-
cola.

A nova estruturação de Ensino
Secundário que Eugénio Pacheco ideali-
zava implicaria, necessariamente, a for-
mação e actualização pedagógica e

82 Ibidem, pp. 34-35.



científica dos professores. Neste sentido,
além da concessão, pelo Governo, de
prémios honoríficos ou pecuniários aos
que se houvessem destacado pela com-
petência, zelo e aproveitamento escolar
dos alunos, propunha a orçamentação de
uma verba destinada ao apoio financeiro
a viagens ao estrangeiro de professores,
a fim de, observando realidades mais
avançadas no âmbito do ensino, pode-
rem aplicar metodologias actualizadas
na leccionação:

“[...] Reputo este meio – adianta-
va Eugénio Pacheco – o mais prático e
mais adequado para incitar os nossos
professores a introduzir, entre nós, os
modernos processos de ensino lá fora
empregados e que muitos desprezam
simplesmente porque os não viram nunca
aplicar. Seria também meio de estabe-
lecer relações íntimas com os sábios
mestres do estrangeiro – que tão provei-
tosos são a todos, mas principalmente
aos principiantes – e sobretudo de fazer
interessar de vez os nossos liceus na co-
munhão dos princípios de escola, do
amor  do trabalho e da febre das desco-
bertas, que partem dos grandes centros
de actividade intelectual e animam hoje
o professorado dos estabelecimentos
análogos do estrangeiro [...]”83. 

Eugénio Pacheco tinha bem cons-
ciência das dificuldades de aplicação
prática do seu projecto pedagógico e de
que os seus intentos podiam ser entendi-
dos “à conta de utopias e por isso consi-

derados in limine irrealizáveis”. Mesmo
assim, sustentava a necessidade de o sis-
tema de ensino ser encarado numa ópti-
ca de futuro, para eliminar as
consequências de um emaranhado legis-
lativo, resultante da política reactiva
suscitada por problemas conjunturais, e
daí, como salientava, se terem verificado
3 reformas em 12 anos84.   

Não foram, pois, fáceis estas pri-
meiras 4 décadas de funcionamento do
Liceu Nacional de Ponta Delgada. Às
instalações deficientes, mesmo impró-
prias e perigosas, à debilidade financei-
ra, à legislação centralizadora e
consequente falta de capacidade de deci-
são dos responsáveis para acorrer aos
mais instantes problemas – acresciam
questões de fundo que resultavam da
própria política nacional no concernente
ao Ensino Secundário.

A discriminação dos liceus em
classes e o facto de o de Ponta Delgada
ter sido integrado no número dos de 2.ª
classe constituiu, nessa segunda metade
do século XIX, uma desvantagem de
monta, sobretudo para a captação de alu-
nos que pretendessem cursar estudos su-
periores. Além disso, a sucessão de
reformas dos planos de estudos, os regi-
mes de “adaptação” e de “transição”, a
escassez do corpo docente, a limitação
do material pedagógico, a deficiência de
formação dos alunos que concluíam o
Ensino Primário – todas estas dificulda-
des provocavam instabilidade e “turbu-
lência” no funcionamento normal  do
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83 Ibidem, p. 50.
84 Ibidem, pp. 1; 8.
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Liceu de Ponta Delgada e exigiram dos
responsáveis e corpo docente grande
empenhamento para as ultrapassar com
sucesso. E fizeram-no com tal dedicação
e competência que, em 1901, o Liceu
Nacional de Ponta Delgada passaria a
Liceu Nacional Central de Ponta Delga-
da, com a consequente faculdade de lec-
cionar os 7 anos que, além do curso

geral, integravam o complementar, que
habilitava à candidatura ao Ensino Supe-
rior. As estatísticas subsequentes relati-
vas à frequência de alunos85 demons-
tram bem que tinham razão os que
sempre lutaram para elevar o Liceu
Nacional de Ponta Delgada ao estatuto
de primeira classe ou de central.

85 Em 1901-1902, frequentaram o Liceu 54 alunos, nos anos seguintes o número não pára de crescer: 1902-1903, 75, no

ano seguinte, 88, depois, 104, 131, 137, 141, 156, 185. Até então, o maior número de alunos que frequentara o Liceu de Pon-

ta Delgada verificara-se no ano lectivo de 1891-92, com 130 alunos. Cf. Arco Íris, Ponta Delgada, 1952, Fevereiro, 23. Com-

pilação de dados de Eduardo Pacheco.



eófilo Braga manteve com o Liceu
de Ponta Delgada uma ligação es-

treita, não apenas por nele ter efectuado
os seus estudos, que terminou, em 1858,
aos quinze anos de idade, mas também
pela forma como professores e alunos
estiveram presentes e se associaram aos
momentos de glória e de profunda dor,
que marcaram a vida do ilustre açoriano,
professor do Curso Superior de Letras.

Teófilo deixou a Ilha de S. Miguel
aos dezoito anos de idade para ir estudar
direito, em Coimbra, onde, ainda estu-
dante, ganhou notoriedade, no país e no
Brasil, como poeta da Visão dos Tempos.
Foram cinco dias e meio de «mar e céu»
em condições climatéricas adversas,
pois o «vento foi sempre contrário e o
mar proceloso»1, segundo informou ao
protector e amigo de sempre, Francisco
Maria Supico, em carta que lhe dirigiu,
logo após ter chegado à capital. Foi uma
viagem sem regresso, conforme escre-

veu a sua irmã, D. Maria José, recolhida
no Convento da Esperança, de Ponta
Delgada, em carta que lhe endereçou do
Porto, a 23 de Julho de 1864, onde de-
clarava, em jeito de confidência: «Eu
nunca disse a meu Pai, mas não vou para
a Ilha de S. Miguel. A voltar um dia é
para saíres comigo de lá para sempre»2.

Embora Teófilo nunca tivesse mani-
festado o desejo de regressar à sua ilha
natal, manteve permanentemente vivos
os laços familiares, escrevendo com re-
gularidade ao pai e à irmã mais velha,
que continuaram a viver em Ponta Del-
gada, aos amigos que deixou na ilha, Su-
pico e António Ferreira, e manifestou
sempre um grande interesse pelas coisas
dos Açores, como testemunha a corres-
pondência que manteve com João Tei-
xeira Soares de Sousa e Ernesto do
Canto, entre outros, para a recolha do
cancioneiro e dos contos populares aço-
rianos3.

TEÓFILO BRAGA E O LICEU DE PONTA DELGADA

A propósito de uma carta aos seus estudantes

José Luís Brandão da Luz

T

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 58 (2002): 29-34

1 Francisco Maria Supico, Mocidade de Teófilo, Lisboa, Instituto Teofiliano, 1920, p. 133.
2 Teófilo Braga e Maria José Braga, “Minha Freira”. Cartas Familiares, org., int. e notas por José Luís Brandão da Luz,

Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1996, p. 67.
3 Em entrevista que, aos setenta e nove anos, concedeu ao Dr. Gaspar Read Henriques, para o Correio dos Açores, Teófi-

lo confessa o seu orgulho de ser açoriano e explica por que nunca veio aos Açores nos seguintes termos: «Mais tarde, depois

de formado, não quis voltar à Ilha. Não se faria justiça ao meu esforço, ao meu trabalho e ter-se-ia dito que a minha família é
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A imprensa local acompanhava a
progressão literária e académica de Teó-
filo, que se impunha como figura de pri-
meiro plano no panorama cultural
português, com grande projecção no es-
trangeiro, suscitando assim a atenção e a
deferência dos intelectuais e dos jovens
estudantes, que viam nele um exemplo
edificante de grandeza intelectual e mo-
ral, que prestigiava os Açores, além
fronteiras. Assim, quando em 1886-
-1887, no espaço de «apenas três meses
e onze dias»4, a morte dos dois filhos,
com 13 e 16 anos de idade, mergulha
Teófilo e sua mulher numa «angústia
que cresce com o tempo», deixando-os,
ao fim de vinte anos de casados, «sós di-
ante um do outro, com três filhos na co-
va, e olhando desalentados para um
passado que nos mentiu»5, conforme de-
sabafa em carta a sua irmã, recebe, da
terra longínqua, uma prova inesquecível
de solidariedade: «os estudantes do Li-
ceu enviaram-lhe uma mensagem de
afectuosa condolência»6, como passados
mais de trinta anos ainda fez menção de
evocar na autobiografia que, com o títu-
lo Mocidade de Teófilo, atribuiu a Fran-
cisco Maria Supico, mas que, como
apurou o Dr. José Bruno Carreiro, em
Vida de Teófilo Braga: Resumo Crono-
lógico, muito pouco poderá efectiva-

mente ser considerado da autoria deste
vulto do jornalismo micaelense.

Também por ocasião dos cinquenta
anos de vida literária de Teófilo os estu-
dantes do Liceu, Luciano Mont’Alverne
e Félix Horta, publicaram o número úni-
co duma revista, intitulada A Homena-
gem , associando-se desta forma às
celebrações nacionais, que promoveram
a publicação do Quinquagenário, «for-
mado com artigos e estudos que jaziam
dispersos por jornais, revistas e opúscu-
los»7 sobre as diferentes facetas da vasta
obra de Teófilo. Simultaneamente, a 2
de Maio de 1908, organizaram uma réci-
ta de gala em sua honra que, conforme
foi anunciada pelo semanário A Persua-
são, de 29 de Abril, constava dum sarau
músico-literário e da representação de
um Auto da Vida, especialmente com-
posto pelos promotores, para o efeito.

As relações da Academia de Ponta
Delgada com Teófilo parecem mesmo
constituir uma tradição da escola, pois já
anteriormente, ao celebrar o quadragési-
mo aniversário natalício, um grupo de
alunos do nosso Liceu escreve a felicitá-
-lo pela efeméride, conforme ficamos a
saber por carta de agradecimento do
próprio Teófilo, que presumimos ser iné-
dita e por isso a transcrevemos:

que me fizera gente! O meu orgulho não o consentiu. Mas através da minha longa vida sempre me interessou tudo o que pu-

desse interessar os Açores, especialmente a minha terra, os meus companheiros de infância... Se lhes lembro os nomes, vejo

erguer-se diante de mim um cemitério...» (Correio dos Açores 13 de Julho de 1922, em Carlos Cordeiro (org.), Na Senda da

Identidade Açoriana: Antologia de Textos do Correio dos Açores, Ponta Delgada, Gráfica Açoreana, 1995, p. 88).
4 Teófilo Braga e Maria José Braga, “Minha Freira”. Cartas Familiares, p. 101.
5 Ibidem, p. 102.
6 Francisco Maria Supico, Mocidade de Teófilo, p. 81.
7 Quinquagenário: 1858 a 1908. Cinquenta Anos de Actividade Mental de Teófilo Braga, Lisboa, Antiga Casa Bertrand,

1908, p. VI.



«Exmo. amigo e patrício

Nenhumas palavras me
poderiam tocar mais profundamente
do que essas ingénuas frases que os
estudantes do Liceu de Ponta Delgada
me dirigiram congratulando-se comigo
no dia do meu quadragésimo
aniversário. Não é tanto pelas palavras
de glorificação, que aceito com
reservas, mas pelo acto espontâneo em
si, que nasceu daquela solidariedade
moral que me liga a esse
estabelecimento de instrução, e de que
a nova geração escolar teve a intuição
delicada recordando-me a nossa
comum afinidade espiritual. Sou
inteiramente filho do Liceu de Ponta
Delgada; nas minhas agruras
domésticas, sem a afectividade
maternal, refugiava-me nesse meio
activo, aí respirei livremente, desa-
nuviando a alma na boa confraterni-
dade daquelas imperecíveis amizades
que aí se contraem no banco da escola.
Todos os planos de trabalho que tenho
realizado, todos os pensamentos que
têm sido a moral das minhas acções,
nasceram, desabrocharam, formaram-
se em germes latentes, nesse período
de juvenilidade ao ruído franco e
alegre desse vaivém das aulas do
Liceu micaelense. É por isso que a
felicitação desta nova camada escolar
me inunda de alegria, levando-me a
abraçá-la como se fossem condiscí-
pulos dos passados tempos. Agrade-
cendo reconhecido uma tão grande

homenagem dos novos, dos meus con-
terrâneos, termino tirando a conclusão
moral contida em um tão afectuoso
documento. Disse Augusto Comte, que
se deve toda a atenção às pessoas e a
máxima intransigência para as ideias.
Infelizmente este princípio anda
pervertido; vê-se a versatilidade nas
ideias e a adulação ou a dejurgação
cercando as personalidades, donde
resulta este caos moral em que actual-
mente se acha a sociedade portuguesa.
Como novos, gravai em vossas cons-
ciências este princípio da veneração
proclamado pela filosofia positiva,
porque na grande crise por que tem de
passar a nossa nacionalidade, o que
mais se precisa são caracteres inque-
brantáveis para vendicarem as ideias
justas.

Dirigindo-me ao primeiro
signatário da felicitação, envio-lhe
um apertado abraço, como a todos os
outros bons amigos que autenticam
com o seu nome essa alta expressão
de uma adesão simpática pelas ideias
que sirvo.

Patrício, amigo e antigo
condis-cípulo.

Lisboa, 4 de Março de
1883.

Teófilo Braga»8

É o líder espiritual que exorta os seus
jovens admiradores à firmeza de carác-
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8 «Carta do Doutor Teófilo Braga aos estudantes da Academia Micaelense que lhe dirigiram uma carta por ocasião do seu

quadragésimo aniversário». Autógrafo arquivado nos Serviços de Documentação da Universidade dos Açores, 869. 90-6 B796c.
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ter, à disciplina mental do positivismo,
mas que confessa a sua dívida para com
a sua antiga escola, reconhecendo ser
«inteiramente filho do Liceu de Ponta
Delgada», onde contraiu «imperecíveis
amizades», que, de algum modo, o com-
pensavam das «agruras domésticas» que
o segundo casamento de seu pai lhe
trouxera. Na entrevista ao Correio dos
Açores a que já nos referimos, diz que o
«Liceu foi a libertação para a minha in-
fância, foi o seio materno. Foi lá que a
alma da minha infância respirou»9. Nes-
ta carta, mostra-se mais assertivo e liga
o Liceu ao seu percurso intelectual: nele
formou, «em germes latentes», as traves
mestras do seu pensamento e a orienta-
ção da sua conduta.

Teófilo começou, desde muito novo,
a frequentar o Liceu, na companhia de
seu pai, que a ele esteve ligado, desde a
sua criação, em 1852, nas instalações do
antigo convento da Graça. Joaquim Ma-
nuel Fernandes Braga cursou na Acade-
mia Real de Fortificação, Artilharia e
Desenho, criada por D. Maria I, em
1790, para a formação de oficiais10, on-
de teria adquirido conhecimentos de ma-

temática e de língua francesa, que o
acreditavam como professor duma esco-
la primária que abriu no Campo de S.
Francisco, em Ponta Delgada. Aí minis-
trava aulas particulares de francês, gra-
mática, desenho e matemática elementar
a mais de cem alunos, divididos em duas
turmas. Ao mesmo tempo, dava lições
particulares em casa de algumas famílias
abastadas da cidade, «fazia trabalhos de
agrimensura, e também habilitava na pi-
lotagem os moços que seguiam a carrei-
ra marítima»11.

Com a criação dos liceus, o prof.
Braga decidiu obter habilitação para o
ensino liceal, por meio de concurso a
que se submeteu, na ilha Terceira, para a
cadeira de Filosofia Racional, que lhe
ofereceu a possibilidade de ingressar, no
Liceu de Ponta Delgada, como professor
dessa cadeira e de Moral e Princípios de
Direito Natural, que eram designadas
por 3ª e 4ª cadeiras, ao mesmo tempo
que desempenhava as funções de secre-
tário do Liceu12. No mesmo edifício,
funcionava também a Biblioteca Muni-
cipal, onde Teófilo tomou contacto com
a obra de Garrett e pôde, nomeadamen-

9 Carlos Cordeiro (org.), Na Senda da Identidade Açoriana, p. 86.
10 Cf. Rómulo de Carvalho, História do Ensino em Portugal, 2ª ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p.

517. A partir de 1837 passou a Escola do Exército (cf. Ana Luísa Janeira, Sistemas Epistémicos e Ciências. Do Noviciado da

Cotovia à Faculdade de Ciências de Lisboa, Lisboa, INCM, 1987, p. 96).
11 Francisco Maria Supico, Mocidade de Teófilo, p. 41. O ensino da pilotagem foi também ministrado, pelo pai de Teófi-

lo, como curso livre, no Liceu de Ponta Delgada, conforme é mencionado por Eugénio Pacheco, reitor do Liceu entre 1890 e

1894, num relatório oficial em resposta a uma consulta do Governo em ordem à reorganização do ensino liceal. Nele se re-

clama o restabelecimento, como curso livre, do antigo curso de pilotagem, que havia sido «professado pelo falecido Sr. Joa-

quim Fernandes Braga», e se diz que o mesmo foi «muito concorrido, e prestou relevantíssimos serviços a muitos moços que

ainda hoje o reconhecem cheios de gratidão para com aquele respeitável professor» (Eugénio Vaz Pacheco do Canto e Castro,

Resposta à Consulta do Governo de 22 de Fevereiro de 1892 Sobre os Serviços dos Liceus, S. Miguel — Açores, Tip. do

Campeão Popular, 1892, p. 41).
12 Cf. Maço nº 3837 do Ministério do Reino, em Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Em 1847, é referida a criação da

cadeira de Náutica, em Angra do Heroísmo (Cf. Maço nº 3500, ibidem) e o nome de Joaquim Manuel Fernandes Braga apa-



te, ler as Folhas Caídas, que inspiraram
o seu primeiro livro de poemas, intitula-
do Folhas Verdes, que publicou em
1859, aos dezasseis anos de idade.

Como aluno do Liceu, a memória de
antigos condiscípulos e amigos conser-
vara e registara alguns episódios que
mostravam ter assumido, desde muito
cedo, o ideal de vida que mais tarde
veio a realizar e uma firme segurança
nas suas convicções e atitudes. É assim
que Francisco Maria Supico dá conta,
em A Homenagem, do confronto verbal
que, no exame de Francês, opôs o jo-
vem Teófilo ao seu examinador, Dr. An-
dré António Avelino, médico, formado
em Paris e reitor do Liceu, que insistia
em corrigir a tradução dum texto de
Chateaubriand, que lhe saíra em prova
oral.

A firmeza com que manteve o seu
ponto de vista valeu-lhe a reprovação na
cadeira, mas não a derrota da sua tradu-
ção, pois, após o exame, fez questão de
fazer chegar ao seu reitor e examinador
uma tradução feita por Camilo, existen-
te na Biblioteca, que confirmava o seu
juízo13.

É também na aula de Francês do
professor João Hermeto Coelho de
Amarante, mais tarde «um dos maiores
admiradores de Teófilo»14, que tem lu-
gar a troca de palavras provocadas pela
desconfiança que o professor manifes-
tara quanto aos projectos de Teófilo.
Este dissera que queria, no futuro, ser
doutor, e face ao cepticismo que os re-
paros de Hermeto teriam manifestado
quanto à viabilidade de tal propósito,
Teófilo ripostou de imediato, lastiman-
do que o professor manifestasse tanta
falta de «faro»15.

Como já havia referido no prólogo
que escreveu para o primeiro livro de
versos Folhas Verdes, Teófilo não dispu-
nha de grandes meios para escrever os
seus poemas e por isso se servia da situ-
ação do pai como secretário do Liceu
para, nos espaços em branco dos reque-
rimentos que os alunos faziam, escrever
os seus poemas16.

A passagem de Teófilo pelo Liceu
de Ponta Delgada apoia-se em teste-
munhos que põem em destaque uma
sólida preparação e uma firmeza de
personalidade, que corroboram a
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rece, em 1849, ligado ao curso de Náutica de Angra do Heroísmo, ministrado em dois anos e constituído por quatro cadeiras,

encontrando-se o plano de estudos e o regulamento publicados no Açoriano Oriental, de 29 de Setembro de 1849, nº 765.

Devo estas informações a gentileza do Prof. Doutor J. Teixeira Dias.
13 Cf. ibidem, pp. 78-79. Esta e outras passagens, que a seguir iremos referir, reproduzem o texto de Supico que, com o

titulo «Mocidade de Teófilo», abre o número único de A Homenagem, publicado pela Academia de Ponta Delgada por ocasi-

ão dos cinquenta anos de vida literária de Teófilo, em que Supico inclui cartas de teor biográfico que o homenageado lhe

mandara e enumera a produção literária que, em prosa e em verso, publicou nos jornais de S. Miguel Meteoro e Santelmo, as-

sim como alguns manuscritos inéditos que Supico conservava. Esta publicação consta apenas de 21 páginas e inclui ainda um

conjunto de depoimentos de diversas personalidades regionais e nacionais, alguns seus antigos condiscípulos. Este texto en-

contra-se também na Mocidade de Teófilo.
14 A Homenagem, p., 6.
15 Ibidem.
16 A Homenagem, p., 5 e Mocidade de Teófilo, p. 75.
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convicção de que a formação do
carácter e as ideias directrizes da sua
vida, se não tiveram origem no Liceu,
encontraram nele uma ocasião clara
para se manifestarem. O Liceu foi para
Teófilo Braga uma referência sempre
muito presente, ao ponto de, dois anos
antes de morrer, em entrevista que o Dr.
Gaspar Henriques publicou no Correio

dos Açores, revelar o seu sonho de
juventude de vir a ser um dia professor
do Liceu de Ponta Delgada, casar e ir
viver numa quinta da Fajã de Cima,
localidade onde a família possuía uma
propriedade, e confessar a satisfação
que teria se o Liceu viesse a ter o seu
nome17, o que, como se sabe, nunca
veio a acontecer.

17 Cf. Carlos Cordeiro (org.), Na Senda da Identidade Açoriana, pp. 86-87.



sempre difícil descrever dez anos
de uma vida, e muito mais esco-

lhendo uma entidade colectiva como é
um liceu. No entanto, esta escolha tem
algumas razões que se podem enumerar
muito rapidamente. A primeira ocorre
porque há cento e cinquenta anos, mais
exactamente a 23 de Fevereiro de 1852,
era lavrada a certidão de nascimento do
liceu de Ponta Delgada, com a primeira
reunião dos seus professores. A segunda
das razões também é fácil de compreen-
der. Nas deambulações por arquivos, re-
gionais ou nacionais, somos por vezes
surpreendidos pela existência de acervos
que, ao escancarem-se diante dos nossos
olhos, nos causam deslumbramento e
nos criam vontade de gritar: eureka.

Foi este último sentimento que se nos
deparou quando há meses, vasculhando os
cadernos identificativos do espólio guarda-
do no Ministério da Educação, se nos ofe-
receu uma lista, não muito longa, mas
suficientemente atractiva, de relatórios dos
liceus, entre os quais naturalmente se en-
contravam os do liceu Antero de Quental. 

Esses relatórios estendem-se dos
anos 1935/36 a 1959/60, embora não
existam de todos os anos. Ou não foram

feitos, ou, por uma daquelas habilidades
muito próprias dos portugueses, deram
entrada no rol das inutilidades e alimen-
taram as muitas fogueiras em que este
país se deixa mergulhar. 

Contexto

Antes de entrar na análise de dois des-
ses relatórios, avancemos com o contexto
em que são produzidos. A criação dos li-
ceus em Portugal foi obra de um sonha-
dor, chamado Manuel Passos, normal-
mente identificado como Passos Manuel,
pois que, fazendo parte das cortes do seu
tempo, era obrigado a acrescentar o nome
próprio ao apelido, em virtude de ter
como companhia um irmão, igualmente
com o sobrenome de Passos.

Ocorreu essa criação em 1836, e,
desde essa data até hoje, muitas e muitas
leis regeram as venerandas instituições
que foram os liceus portugueses. No
período que pretendemos auscultar – os
anos 1935-1944 –, quatro ministros
ocuparam a sede do Ministério, primeiro
denominado de Instrução Pública e
crismado quase até aos dias de hoje de
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Ministério da Educação. Vejamo-los por
ordem.

Eusébio Tamagnini de Matos Encar-
nação que ocupou esse cargo desde 23
de Outubro de 1934 até 18 de Janeiro
de 1936. 

António Faria Carneiro Pacheco foi o
sucessor. Com as modificações e sobre-
tudo o espírito que quis perpetuar na
Educação, fez escola e criou fama. Se na
reforma curricular liceal não teve o êxito
ambicionado, outras criações permane-
ceram, na realidade e no ser português.
Referimo-nos à criação da mocidade
portuguesa masculina, aparentada com
as juventudes fascistas que então faziam
escola na Europa, mais tarde comple-
mentada com a obra das mães, e a moci-
dade portuguesa feminina. 

A 9 de março de 1939 tomou posse
interinamente o ministro da justiça, Ma-
nuel Rodrigues, até 18 de Agosto de
1940, data em foi nomeado Mário de Fi-
gueiredo, que por sua vez seria substituí-
do por José Caeiro da Mata a 6 de
Setembro de 1944. 

Sabendo-se que o Presidente do
Conselho durante todo este tempo, e
não só, dava pelo nome de Salazar,
tem-se a ideia clara das dificuldades
encontradas pelos diferentes titulares
pois nem sequer tinham tempo de
propriamente se informar dos pro-
blemas que assoberbavam o ministério.
Por outro lado todos eles, aquando da
posse, falavam em reformas profundas
e estruturais, o que traduzia o estado da
educação, uma confusão profunda. As
leis produzidas são parte integrante, e,
nesse campo, temos algumas refe-
rências a fazer. 

O ano de 1935 está ainda dentro da
reforma levada a efeito por Gustavo
Cordeiro Ramos, (1931), embora entre-
tanto outros ministros se houvessem su-
cedido como Alexandre Sousa Pinto,
Manuel Rodrigues e Eusébio Tamagnini.
O pouco tempo de cada um à frente das
estruturas da instrução, não forneceu
ocasião de grandes intervenções. 

O documento que regia o ensino lice-
al – Estatuto do Ensino Secundário –
(Diário do Governo de 11 de Janeiro de
1932, I série, págs. 86 a 107) é um ex-
tenso decreto onde se procura harmoni-
zar e compendiar a legislação anterior
que andava dispersa. O longo relatório
que antecede o texto legislativo dá-nos
algumas indicações preciosas e há as-
pectos que convém salientar. 

Começa por uma preocupação da di-
tadura: «melhorar a instrução pública»,
para de seguida afirmar que o ensino se-
cundário é «a pedra de toque do nosso
estado de civilização». Os reitores, «que
sucessivas providências legislativas e re-
gulamentares haviam reduzido a simples
mandatários de corporações docentes»
(87), deixaram de ser eleitos e passam a
ser nomeados pelo ministro, sendo
obrigados a aceitar. O regime era por
disciplinas, o que significava que qual-
quer aluno podia acumular a frequência
de um determinado «ano» com matérias
de um ano anterior. A finalidade do
ensino secundário é definida com muita
clareza, «cultura geral como preparação
para a vida social ou como passo para o
ensino superior» (88). Daí a conclusão
óbvia: «os cursos dos liceus, de sua
natureza difíceis, têm de ser reservados
aos fortes e aos mais aptos (89). 



Ainda nesse relatório são abordados te-
mas como o papel dos reitores, o pessoal
da secretaria, a formação dos professores,
sua distribuição por grupos e a respectiva
classificação que, de proposta do reitor,
discutida, passa a «informação fundamen-
tada», dando assim ampla liberdade aos
reitores. Fala-se ainda dos alunos, dos tra-
balhos circum-escolares e post-escolares,
dos livros e finalmente dos exames. 

O Decreto-Lei, n.º 27084 de 14 de Ou-
tubro de 1936, da autoria de Carneiro Pa-
checo afirma que:” sem embargo do
carinho reformador de que tem sido ob-
jecto o ensino liceal ou secundário, os
técnicos da pedagogia e a opinião pública
proclamam a sua insuficiência e a urgente
necessidade de mais uma reforma (D.G.
n.º214, Iª série, 14-10-1936, p. 1235).

Ainda aí se pode ler «que houve ne-
cessidade de romper com hábitos e pre-
conceitos profundamente enraizados», e
o objectivo máximo é «uma acção for-
mativa completa» (ibidem). 

O problema mais agudo para o minis-
tro, era «a velha questão do regime de es-
tudos: de classe? por disciplinas?»
(ibidem).  Exposta a argumentação a favor
de cada um dos regimes a conclusão apa-
rece evidente: «o resultado do seu esforço
(do trabalho do aluno), se faça separada-
mente e se lhe permita acumular com dis-
ciplinas do ano imediato aquelas em que o
não alcançou». (ibidem, p. 1236). 

«O curso liceal é constituído por sete
agrupamentos anuais de disciplinas, arti-
culados em três ciclos» (ibidem) de três
anos os dois primeiros ciclos e de dois
semestres o último.

Relatórios

Feitos estes preâmbulos, debrucemo-
-nos um pouco sobre os relatórios. O
primeiro, de 1935-1936, assinado por
A(ntónio) A(ugusto) Riley da Motta,
além do relatório do Reitor, quase tele-
gráfico e em nítido fora de prazo, devido
à «multiplicidade de funções do reitor»
é acompanhado por um conjunto de ou-
tros relatórios de todos os directores de
classe, da segunda à sétima, faltando a
primeira, bem como o de todos os direc-
tores de instalações, desde os gabinetes
de física e química até à biblioteca. 

As diferentes excursões realizadas
nas actividades denominadas extra-esco-
lares são, igualmente, objecto de um re-
latório. Pela sua excelente redacção e
pelo poder descritivo não resisti a trans-
crever no fim um desses relatos. 

Mas vamos aos dados do relatório do
Reitor. Este reveste vários aspectos. O
primeiro tem a ver com o edifício onde
se encontra instalado o estabelecimento.
Dele se diz: «edifício particular, vasto,
adaptado, com deficiências daí deriva-
das. Das maiores, exiguidade e falta de
salas de aula, falta de vestiários e salas
de recreios cobertos; falta de ginásio e
balneários. Situação central. Conserva-
ção razoável». 

Quisemos reproduzir este parágrafo
na íntegra para demonstrarmos a afirma-
ção do estilo telegráfico de que enferma
todo o relatório reitoral, nas suas quatro
páginas.

Mais alguns pontos negativos se en-
contram neste elenco: pessoal (menor)
pouco habilitado, número de alunos bai-
xando, embora lentamente, enquanto as
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raparigas tendem a «aumentar». E um co-
mentário «não deve talvez continuar a ser
assim»: palavras um tanto enigmáticas,
pois tanto significarão a esperança de os
rapazes optarem por estudar, ou (o que
me parece pouco provável), o estudo das
raparigas era mal visto. Outras queixas:
dificuldades na elaboração de horários
(nomeação tardia do reitor!). Mais umas
lamentações: demasiada extensão dos
programas, e os alunos externos são de-
masiadamente protegidos pela lei!

Mas também notas positivas: o inte-
resse de todo o corpo docente, as visitas
do reitor às aulas (frequentes), bom ren-
dimento dos alunos nas passagens, 78.2%
no geral e apenas na sétima classe de le-
tras se nota uma certa fraqueza: 63.1%.

Outros factos dignos de ser assinala-
dos: pontualidade e assiduidade dos pro-
fessores, a não necessidade de aplicar
castigos a alunos, bem como a existên-
cia de visitas de estudo, excursões e fes-

tas, dinamização da biblioteca para
professores e alunos.

E um pedido final: que a junta geral
possa contrair um empréstimo para
obras: 40.000 contos!

Nos relatórios dos directores de clas-
se (como dissemos, falta o da 1ª), pode-
mos destacar vários aspectos.

Em cada um desses relatórios se enu-
meram as turmas com os respectivos
professores, salienta-se a pontualidade
de professores e alunos e o bom com-
portamento destes. A dissecação dos nú-
meros de alunos e respectivo aproveita-
mento não é uniforme, havendo turmas
com altas percentagens de aproveita-
mento, outras de menor rendimento. De
maneira geral, o rendimento é altamente
satisfatório. 

Apresentamos um quadro por classe.
A primeira não aparece, pois não consta
do relatório. 

Perderam por

Classe Nº als. Passam% Média Faltas Propina Anulam Saem

2º 118 93-78.8% 18 2 5

3ª 72 66-86% 5 1 2 2

4ª 74 46-62.1% 22 6

5ª 86 65-75.5% 6 1 8 4 2

6ª letras 15 15-100%

Id. ciên 23 18-78.3% 2 1 2

7ª letras 19 19 exame

Id. ciên 19 17-89% 1 1

Algumas poucas curiosidades. O
director da 4ª classe, onde se nota um
mais baixo aproveitamento, justifica-o
pela puberdade em que a maioria dos
alunos se encontra. 

Além dos relatórios das classes há
outros, dos laboratórios, excursões, fes-
tas realizadas.

O segundo relatório objecto desta análi-
se reporta-se ao ano escolar 1943-44, sen-



do assinado pelo Dr. João Anglin. O
esquema mantém-se muito semelhante ao
anterior, mas agora é tudo da lavra do Rei-
tor. Naturalmente começa pelo edifício, do
qual afirma «não obstante as grandes obras
nele levadas a efeito continua a ser exíguo
para os serviços escolares» (p. 1).

E surgem as razões. A primeira é a
recente criação da escola do Magistério,
para a qual houve necessidade de dispo-
nibilizar duas salas. Por essa razão «a
pequena turma do sétimo ano de letras
não tem sala própria», (ibidem) esperan-
do salas de outras turmas que tenham
canto coral ou ginástica. 

Passa à enumeração do pessoal. A di-
recção é composta por reitor, vice-reitor
e secretário. A secretaria tem um chefe,
dois terceiros oficiais e um aspirante.
Quanto ao pessoal docente, há 14 efecti-
vos, 4 agregados, 4 auxiliares e 5 contra-
tados num total de 27. Com respeito a
alunos, dividem-se do modo seguinte:
no primeiro ciclo, 259 alunos, res-
pectivamente 96 no 1º ano, com três tur-
mas; 95, no 2º, igualmente com três
turmas; e 68 no 3º, com apenas duas. O
total é de 259, sendo 194 do sexo mas-
culino e 65 do feminino. 

O 2º ciclo conta 179 alunos (148
masculinos e 31 femininos), divididos
em duas turmas de cada um dos três
anos. O reitor chama a atenção para o
facto de o número de alunos por turma e
o total não coincidirem pela razão de al-
guns se inscreverem em mais de uma
turma. O curso complementar de ciên-
cias tem 31 alunos, (24 do masculino e 7
do feminino) e o de letras 35, (com 33
do masculino e 2 do feminino). A distri-
buição das turmas pelos professores e

respectivos directores e sub-directores
de cada ciclo, além dos professores de
cada turma, são também indicados. 

A vida do tempo lectivo é-nos retrata-
da através dos números de aulas dadas e
previstas. As diferenças são justificadas
por doenças de professores, festas escola-
res ou excursões. A quase totalidade das
faltas dos professores deve-se a doença,
algumas a nojo e uma ínfima minoria a
outros motivos. A frequência dos alunos
satisfaz e o seu comportamento também.

Como a vida liceal é soma de varia-
dos actos, as reuniões do conselho geral,
conselho pedagógico e disciplinar são-
-nos recordados pela vasta enumeração
de actas respeitantes a tais actos. 

O serviço de exames, com respecti-
vos júris e resultados, ocupam muitas
folhas. Dos resultados, convém salientar
que foi obtido aproveitamento, na maio-
ria dos casos. Por curioso deixo aqui al-
gumas médias. Um apenas com dez
valores, a maioria ronda os onze, doze,
treze. Há no entanto sete com catorze,
oito com quinze, um com dezasseis e
(pasme-se) 33 com dezassete.

Entre as instalações, destaca-se o re-
levo dado à biblioteca. Esta foi contem-
plada, neste ano, com a compra, pela
Junta Geral, da Biblioteca do P.e Ernesto
Ferreira. Fala-se também da aquisição
de 110 obras outras que nos não enume-
ram. O número de requisições de alunos
foi de 1.728 na sala, e para leitura domi-
ciliária, 836. Os professores ficaram-se
pelas 385 requisições.

Podem ler-se ainda várias referências
a outras instalações, laboratórios, canti-
na, salas de estudo, prémios destinados
aos melhores alunos que são identifica-
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dos, e uma longuíssima enumeração de
sessões culturais, onde sobressaem as
promovidas e dinamizadas pelos alunos. 

Outros aspectos são ainda relevantes
na descrição do reitor, sobretudo no que
às actividades da Mocidade dizem res-
peito. E o relatório termina com mapas
vários estatísticos. 

Que conclusões tirar de tudo isto? A
leitura destes relatórios, e de outros que
os acompanham, deixa transparecer uma
casa vivendo na melhor das harmonias
entre professores e alunos, com o corres-
pondente aproveitamento por parte

destes. A intervenção dos professores
nas festas, excursões, palestras e
similares mostra-nos um corpo docente
que, além de altamente profissionali-
zado, se nos apresenta como muito
activo, nas diferentes valências, como
hoje se diria.

Apresentamos, em anexo, o relatório
de uma visita de estudo, fotocopiado do
original. As razões da escolha, creio
estarem bem patentes na qualidade do
texto.
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gnorar o passado, por desinteresse ou
por considerá-lo inútil, torna-nos inca-

pazes de aprender com as experiências
pretéritas e leva à perda da «memória
histórica». A que considerações nos con-
duz, então, este Álbum de Memórias?

Na antiguidade grega, a memória foi
imaginada como uma deusa, Mnemosine
(a mãe das musas). É através da memória
que é permitido ao homem retirar do hor-
ror destrutivo do tempo um mundo de
imagens, de sons, de vivências que cons-
tituem o seu mapa individual e, assim,
«dialogar» com o seu «tempo perdido».

Marcel Proust, o incontornável cria-
dor da expressão «tempo perdido», para
quem a verdadeira realidade só existe na
memória, desenvolve a ideia de que o
EU se transforma sem cessar e que a
permanência e a duração do que quer
que seja não são permitidas a nada, nem
mesmo à dor; afirma que só o passado é
que nos pertence e que os verdadeiros

paraísos são os paraísos que se perde-
ram». Perdidos para sempre? Não, pois
a memória vai ressuscitá-los, memória
involuntária mas disponível, acolhendo
a aparição misteriosa, imprevisível, gra-
ças à qual vai construir-se, no sabor de
um bolo (a famosa madeleine) ou no
perfume dos lilases em flor, o «edifício
imenso da saudade».

Por essa capacidade de evitar a cor-
rupção total do «nosso tempo», a memó-
ria converteu-se num «jardim secreto».
Cada um de nós é um amontoado de me-
mórias que, entretecidas pelo tempo e
pela realidade, vão gerando a individua-
lidade de cada um. Sartre afirmou que
«o homem é aquilo que foi», ou seja,
aquilo que o totaliza é a soma do que vi-
veu no passado. São as impressões dessa
vivência que constituem a sua memória.

Aqui estamos reunidos perante um Ál-
bum de Memórias. Não podemos viver
sem memória, sem passado que é presen-

* Alocução proferida na Biblioteca da Escola Secundária de Antero de Quental, na sessão solene de apresentação do Álbum

de Memórias, da autoria da Drª Maria Clotilde Aguiar Rodrigues Cymbron, integrado nas comemorações do sesquicentená-

rio da Escola/Liceu Antero de Quental. Este Álbum de Memórias foi o primeiro trabalho de recolha de muitas das activida-

des extra-escolares que, ao longo de 150 anos, foram desenvolvidas na Escola/Liceu Antero de Quental. Ser-se o primeiro é

sempre difícil, mas meritório. É desejável que outros «Álbuns» se sigam para que se mantenha viva e sempre presente a

memória do passado. Quem a isso se abalançar terá aqui, necessariamente, um ponto de referência.

SEGMENTOS DA VIDA DUMA ESCOLA

NO ÁLBUM DE MEMÓRIAS DO LICEU*

Maria Angelina da Naia Balacó Amaral

I

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 58 (2002): 47-51



48 Maria Angelina da Naia Balacó Amaral

te, até talvez acrisolado pelo tempo que,
na sua inexorável e impiedosa passagem,
dulcifica e embeleza a vivência distante.
Pessoa manifestou a emoção que lhe pro-
voca a «velha música» de outra época:
«...quero aquele outrora! /Eu era feliz?
Não sei: /Fui-o outrora agora».

Perante o desenrolar desta pequena e
espantosa abordagem às vivências de
épocas passadas, numa Escola frequen-
tada por adolescentes e jovens, preten-
demos encontrar-nos no presente com o
suporte do passado. Com grande certeza
podemos afirmar que esse passado gerou
o nosso presente e sem ele não seríamos
o que somos.

Constitui, portanto, este Álbum uma
valiosa e excelente recolha de elementos
que, ao longo de século e meio, foram
construindo, com a dedicação que só o
afecto justifica, o edifício da actual Es-
cola Antero de Quental, com pedras e
argamassas invisíveis, mas talvez mais
duradoiras do que os respeitáveis cu-
nhais que suportam a vetusta casa se-
nhorial Fonte Bela. Essa preciosa
invisibilidade é constantemente renova-
da e sempre actualizada em cada uma
das pessoas que compõem esse edifício:
rejuvenescida nos nossos alunos, valori-
zada pelos docentes, acarinhada por to-
do o pessoal administrativo e auxiliar,
pois todos são, indiscutivelmente, indis-
pensáveis à sua vida.

Como falar de «memória» de uma
Escola com tanta e tão variada vida?
Que esperará cada um dos presentes?

Penso que a variedade de pensamento
e de expectativas, que continuam a ser a
riqueza desta Escola, não vão ser frustra-
das com o manuseamento deste docu-

mento, pois aqui se apresenta uma reco-
lha minuciosa, fruto de trabalho árduo e,
sem dúvida primoroso, ainda que nunca
terminado, de um grupo de professores,
sob a orientação da minha colega Maria
Clotilde Rodrigues Cymbron. A todas di-
rigimos, desde já, um agradecimento pelo
empenho e dedicação que tornaram pos-
sível a realização deste Álbum.

A vitalidade da nossa Escola, o velho
Liceu, é a busca incessante do ser profes-
sor/educador/aprendiz em cada momento
da vida, em interacção permanente e
constante actualização. A recolha que
Maria Clotilde e restantes colegas foram
desenvolvendo não teve o intuito clássico
de apresentar e relembrar a «obra va-
lerosa» que da lei da morte liberta, mas o
esforçado trabalho de quem já foi ser ac-
tuante nesta comunidade, e que em cada
um continua VIDA, porque alguma se-
mente terá lançado e, por isso, germinou.

No texto introdutório, Maria Clotilde
sublinha a actual intenção do sistema de
ensino que visa a «formação integral do
aluno». Realmente, todos estes documen-
tos manifestam o pulsar da Escola que,
para além do tradicional «estudo e avali-
ação de conhecimentos», contribui para a
construção da personalidade de cada um,
numa interacção que se pretende seja
sempre em aperfeiçoamento constante.

A ternura e a saudade são os senti-
mentos dominantes: referem-se festas,
comemorações, convívios, lembram-se
nomes sonantes que marcaram a vida
académica regional e nacional, figuras
que ultrapassaram o âmbito da Ilha e do
Arquipélago e tiveram projecção nacio-
nal, mas que, numa Escola no presente,
continuam vivas e actuantes:



- há décadas que todos os que atra-
vessam o jardim continuam a sonhar
com «as fadas», adequando-as, prova-
velmente, aos arquétipos do momento e
de certeza diferentes daquelas em que
«acreditava» Antero;

- há décadas que todos se maravi-
lham com o conteúdo das respeitáveis
estantes da não menos respeitável Bibli-
oteca da Escola, perguntando-se quantas
e quantas gerações terão já manuseado
todos aqueles livros e terão sonhado, es-
tudado, reflectido ou simplesmente des-
prezado as suas mensagens;

- há décadas que as rochas que orna-
mentam prateleiras sem fim no Gabinete
de Geologia são acariciadas, admiradas
e recolocadas por milhares de mãos in-
certas e trémulas...

- há décadas que delicados tubos de
ensaio, reagentes e materiais diversos
são objecto de curiosidade e atenção,
pois Lavoisier e Newton foram seres hu-
manos dotados de inteligência, como
qualquer dos nossos alunos...

- há décadas que se aprofunda a actu-
alidade das culturas grega e latina, vivas
não apenas na língua que, qual Vénus,
«com pouca corrupção, é latina», mas
igualmente nos grandes conceitos da an-
tiguidade grega, de que o de «democra-
cia» não será o menos importante;

- há décadas que os professores de
Matemática se empenham na defesa da
palavra concreta com que se definem
conceitos abstractos, procurando, incan-
savelmente, atrair os alunos para a bele-
za do encontro com a ciência pura;

- há décadas que o espaço consagra-
do à Educação Física é especialmente
atractivo para os nossos jovens, ávidos

de se movimentarem e poderem desen-
volver capacidades que os conduzam à
prática de modalidades em voga;

- há décadas que o culto das Artes
Plásticas vai envolvendo professores e
alunos que, através da cor, forma e volu-
me, procuram outra maneira de expres-
são, sempre diferente, inovadora,
original até à abstracção...

- há décadas que os professores de
Português procuram substituir a imagem
pela palavra, os de Filosofia aprofundar
a discussão mágica de conceitos, etc.,
etc... e poderíamos aqui invocar todos os
saberes de que estas sólidas, solenes e
acolhedoras paredes têm sido cenário.

E os jovens de sempre, porque jo-
vens, têm dificuldade em aceitar as exi-
gências «antigas» dos seus educadores,
até ao momento em que eles próprios,
chamados a educar outros mais jovens,
compreendem então, de uma maneira
antiga, toda a magia, encanto e dificul-
dade do que é procurar ser educador.

O texto de Maria Clotilde refere que,
na sessão solene que marcou a abertura
do ano escolar de 1927/28, o então reitor
do Liceu, Sr. Dr. João Anglin,

apela às famílias dos alunos no senti-
do de se interessarem pelos progres-
sos dos estudos dos seus filhos,
seguindo de perto e com carinho a
vida do Liceu, tão intimamente liga-
da ao futuro dos seus filhos.

Bastaria esta pequena citação para
nos perguntarmos se uma escola em ac-
tividade não será, porventura, um con-
junto de pessoas sempre novas porta-
doras dos mesmos problemas velhos!

49Segmentos da vida duma Escola
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Apresso-me, contudo, a rectificar que o
epíteto de «velho» apenas é oportuno
para significar que existe desde sempre,
que merece o nosso respeito e que será,
para sempre, oposto ao de «jovem».

A necessidade de fazer participar os
familiares nos projectos educativos é
uma realidade. Este apelo, que foi senti-
do, aqui, nesta Escola, já em 1927, está,
hoje, consignado na lei. Contudo, conti-
nua a esbarrar com os preconceitos da
nossa sociedade, que se compraz com os
sucessos dos seus filhos, preocupando-
-se, predominantemente, com os falacio-
sos e redutores algarismos das avalia-
ções de conhecimentos, mas que se
alheia das dificuldades, dos sonhos e das
frustrações com que se debatem esses
mesmos filhos.

A convivência cultural entre o antigo
Liceu e a sociedade local foi uma cons-
tante na preocupação dos educadores de
todos os tempos. Ao longo de largas dé-
cadas, inúmeras Récitas foram realiza-
das e era tal a adesão do público que,
sublinha Maria Clotilde Cymbron:

... porque o espaço do ginásio era
exíguo, o Coliseu Micaelense, a mai-
or sala de espectáculos de Ponta
Delgada abria as suas portas para
receber os nossos amadores e as suas
representações ...» Mais adiante,
afirma a autora deste trabalho que
«não é possível avaliar a riqueza cul-
tural das Récitas e a sua repercussão
no meio, da qual dão testemunho as
muitas e pormenorizadas notícias na
imprensa local e as Récitas passam a
realizar-se no Teatro Micaelense que,
inaugurado em Março de 1951, veio

abrir uma nova era de espectáculos,
tendo sido aí que se realizou a récita
do centenário do Liceu.

Maria Clotilde recorda não apenas o
brilho e sucesso das representações, mas
também a influência enriquecedora que
as preparações de tais eventos proporci-
onavam aos intervenientes, escrevendo
que era um facto «o desabrochar de ver-
dadeiras intuições para a cena», subli-
nhando «a graça e a verve humorística
de alunos que nessas ocasiões davam
largas ao seu espírito», anotando «a
verdadeira transfiguração que a arte
opera naqueles que a ela se entregam».
Estes «actores amadores» representa-
vam, brilhavam e eram aplaudidos, mas
não menos importante era o desempenho
de todos os que, no anonimato dos basti-
dores, desenvolviam um trabalho silen-
cioso mas imprescindível a tais
realizações.

As referências elogiosas a estes even-
tos culturais na imprensa local materia-
lizaram o que Garrett havia preconizado
no século XIX quando afirmou que «o
Teatro é a verdadeira expressão literá-
ria e artística da civilização do século e
reciprocamente exerce sobre ela a mais
poderosa influência».

Maria Clotilde sublinha, ainda, o im-
portante, saudável e excepcional conví-
vio que se desenvolvia entre os jovens
que participavam nestas récitas, conví-
vio que, frequentemente, conduzia a en-
volvimentos afectivos que chegaram,
mesmo, ao casamento. Para esses casos
será, certamente, este Álbum de Memóri-
as um elemento de redobrada referência.

Igualmente relevante é o tratamento



que a autora deste trabalho dá à activida-
de musical de que tem sido palco este
espaço em que nos encontramos: a Bi-
blioteca. Os frescos que ornamentam es-
ta magnífica sala sugerem música no ar
e, muitas vezes, estes meninos rechon-
chudos e encaracolados, empunhando
diversos instrumentos musicais, ouvi-
ram, talvez espantados, talvez maravi-
lhados, concertos organizados pela
antiga Academia Musical e, mais recen-
temente, pelo simpático, colaborante e
sempre jovem Conservatório Regional
de Ponta Delgada.

A Biblioteca foi e continua a ser um
lugar sempre aberto a conferências de
todo o tipo, exposições, serões músico-
-literários, enfim, palco para toda uma
panóplia de realizações mais ou menos
mediáticas mas não mais importantes do
que quando é procurada pelos nossos
alunos/meninos que, no silêncio requin-
tado dum salão de outrora procuram in-
formação antiga para raciocínios de
hoje.

É este lugar que guarda o quadro/re-
trato do nosso patrono Antero de Quen-
tal, «bardo dos tempos novos» que
continua a «despertar almas», com
«aquele sorriso que era como um sol
nascente». O pulsar de vida palpitante
da Escola a que emprestou o nome, tal-
vez possa responder a algumas das suas
pessimistas, lancinantes e patéticas in-
terrogações relacionadas com a morte:
«Os que amei, onde estão?» Podemos,
certamente, continuar a corroborar o seu
pensamento, acreditando que os que
amámos, respeitámos, admirámos e até
os que menos compreendemos e que por
isso mal recordamos, estarão não só «na

comunhão ideal do eterno Bem», mas
também continuam a viver em nós, pre-
sente que fomos passado e que construí-
mos o futuro. Todos aqueles cuja
memória veneramos nesta comemoração
do sesquicentenário permanecem vivos
enquanto continuar cheia de juventude,
curiosidade, entusiasmo e alegria toda a
comunidade desta Escola/Liceu.

Este Álbum de Memórias não é, por-
tanto, só o que foi.

A actividade cultural que sugere e
manifesta continua a viver em todos os
que se empenham em construir projec-
tos, teimam em defender ideais, lutam
pacientemente contra a ignorância, aju-
dam o desenvolvimento do raciocínio,
são solidários com os sofrimentos e
frustrações, isto é, participam no grandi-
oso e sublime projecto da Educação, tal
como outros fizeram e muitos outros fa-
rão:

Utopia?
Podemos viver sem sonho?
Pelo sonho é que vamos.

«Basta a fé no que temos
Basta a esperança naquilo
que talvez não teremos.
Basta que a alma demos,
com a mesma alegria,
ao que desconhecemos
e ao que é do dia-a-dia».

(Sebastião da Gama)

Muito obrigada, Maria Clotilde!
Muito obrigada, colegas!

Ponta Delgada, 15 de Março de 2002

51Segmentos da vida duma Escola





nsulana: O Senhor Prof. Almeida
Pavão foi aluno, professor e reitor do

Liceu de Ponta Delgada, num período
anterior à criação da Universidade dos
Açores, em 1976, onde veio a ingressar
e a fazer um importante percurso, que o
levou ao topo da carreira universitária.
É assim um observador privilegiado
para se pronunciar sobre a importância
destas duas instituições na vida na
nossa cidade. Como aprecia hoje a
natureza e o nível do ensino, dos anos
em que foi professor e reitor do Liceu,
designadamente, as qualidades dos
professores e o perfil do estudante
liceal. E como vê o Liceu desses tem-
pos na dinamização social e cultural de
Ponta Delgada?

R.: O Liceu de Ponta Delgada, ho-
je Escola Antero de Quental, a que per-
tenci, quer como aluno (1930-1937),
quer como professor e reitor (1943-
-1975), foi, ao tempo, a instituição esco-
lar de maior prestígio no Distrito. Isto,
sem prejuízo para a então Escola Indus-
trial e Comercial, destinada ao ensino
técnico, também com excelentes tradi-
ções na formação dos seus educandos,
que ali procuravam um curso terminal.

Quanto ao Liceu, salientou-se
sempre pelo escol de professores que o
dirigiam e pelo nível dos conhecimentos
ministrados. Para além disso, caracteri-
zou-se sempre como um excelente ambi-
ente de convívio intelectual, artístico e
afectivo. Não se limitando à rigidez do
cumprimento dos programas, abrangia
ainda as chamadas actividades circum-
-escolares, entre as quais se contavam
conferências, palestras, concertos,
actividades desportivas e teatro. Este
último constituía-se num dos maiores
elos de ligação entre professores e
alunos, com a realização das celebradas
récitas, de que fui um dos estimuladores,
em colaboração com os estimados
Mestres e Amigos Drs. João Bernardo
de Oliveira Rodrigues e Lúcio de
Miranda, primeiro durante o reitorado
do Dr. João Anglin e, depois, já sob a
minha direcção, como reitor. Foram seus
directores artísticos os Mestres de Teatro
José da Rocha Couto (dois anos
incompletos) e António Roberto de
Oliveira Rodrigues, a quem o então
Liceu muito ficou a dever durante uma
década, na descoberta e formação de
novos talentos.

ENTREVISTAAO PROF. DOUTOR JOSÉ DE ALMEIDA PAVÃO

Evocação do antigo Liceu de Ponta Delgada

na celebração do 150º aniversário da sua fundação

I
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Os vestígios desse convívio ainda
hoje perduram, apesar de decorridos tan-
tos anos, à vista da saudade com que a
ele se referem os alunos de então.

É que, nesse tempo, educar, tal
como concebíamos o seu conteúdo se-
mântico, não se limitava à aquisição de
conhecimentos, mas tendia a uma verda-
deira formação, abrangendo uma globa-
lidade, de modo que um discípulo de
então atingisse depois a verdadeira cida-
dania, como hoje se diz, no sentido da
organização duma sociedade mais per-
feita.

Insulana: Numa escola por onde pas-
saram diversas personalidades que se
destacaram na intervenção política naci-
onal, como eram sentidas e geridas no
interior do Liceu a actuação de alunos e
também de professores nos períodos
mais agitados de oposição ao regime,
nomeadamente nos períodos eleitorais?
Que pressões políticas se exerciam sobre
as autoridades académicas?

R.: Como reitor, assisti aos pri-
meiros sintomas de transformação polí-
tico-social, incentivada por alguns dos
alunos que mais se distinguiram nos
anos mais adiantados pelos seus dotes
de inteligência e aproveitamento, os
quais promoviam reuniões e conferên-
cias, com claros indícios de oposição
ao regime então vigente. Devo con-
fessar que vivi um período difícil du-
rante o meu reitorado, embora a eclo-
são do movimento só se verificasse
cinco anos após a minha exoneração
daquele cargo, a meu pedido e por
motivo de saúde, cabendo o forte do
movimento ao meu sucessor, o meu

prezado Amigo, Dr. Eduardo de Andra-
de Pacheco.

Insulana: O Liceu distinguiu-se tam-
bém ao nível das praxes académicas,
que envolviam a cerimónia anual de
abertura solene das aulas, distribuição
de prémios aos alunos mais distinguidos
e a animação das ruas da cidade com as
irreverências que a «bicha dos caloiros»
consentia. Como recorda e que signifi-
cado reconhece em todo esse cerimonial
de iniciação que hoje praticamente desa-
pareceu?

R.: As praxes académicas, já vi-
gentes nos meus tempos de aluno, conti-
nuaram indefinidamente, sem qualquer
carácter repressivo ou oposição da parte
do público que, pelo contrário, as olhava
com simpatia. O desaparecimento das
mesmas operou-se naturalmente, sem
nenhuma coacção de ordem superior.

Insulana: Quer recordar algumas ini-
ciativas nos domínios do teatro, da mú-
sica ou do desporto que tivessem
merecido destaque especial?

R.: Conforme atrás referi, entre as
chamadas actividades circum-escolares,
o teatro, a música e o desporto merece-
ram sempre uma atenção muito especial.
No que respeita às récitas, foram levadas
à cena algumas das obras de autores cé-
lebres portugueses e estrangeiros, tais
como Gil Vicente, Garrett, Castilho, Ca-
milo, Shakespeare, Molière e outros
mais. 

No plano musical, foram organi-
zados grupos orfeónicos, da responsabi-
lidade dos respectivos professores da
disciplina de Canto Coral, e realizados



concertos de música clássica, que incluí-
am geralmente uma palestra introdutória
e a execução de peças ao piano. Lem-
bro-me de que, no meu tempo de aluno,
tais iniciativas competiam aos professo-
res João Bernardo de Oliveira Rodrigues
e Lúcio de Miranda, que alternavam nas
funções de palestrante e executante.
Quando fui reitor, era geralmente o pri-
meiro dos Mestres citados quem proferia
a palestra, sendo executante a pianista e
distinta professora do Conservatório Re-
gional, Margarida Magalhães de Sousa.
Daí o seu nível.

O espectáculo que obteve sem dú-
vida mais relevo foi precisamente o in-
cluído na celebração do 1º centenário da
fundação do Liceu, em 1952, com a exi-
bição de duas peças escritas para o efei-
to, da autoria, respectivamente, do Dr.
Armando Cortes-Rodrigues e do Dr. Lú-
cio de Miranda, ensaiadas por António
Roberto de Oliveira Rodrigues e repre-
sentadas por antigos alunos e por discí-
pulos de então. A professora Lígia
Matos assumiu papel relevante na parte
coreográfica. Foi tal o entusiasmo, que
se fizeram quatro representações,
rematando a última destas com um baile
de gala, no salão nobre do nosso Teatro.

Quanto ao desporto, merecem
também especial relevo as festividades
realizadas no Campo de Jogos, dirigidas
pelo professor de Educação Física Au-
gusto Moura Jr., tendo os antigos e actu-
ais alunos a oportunidade de se
defrontarem em várias modalidades.

Insulana: Quais as fases mais signifi-
cativas do desenvolvimento do Liceu ao
nível das suas instalações?

R.: É por demais sabido que, após
o funcionamento no velho Liceu da Gra-
ça, o edifício da actual Escola Secundá-
ria Antero de Quental resultou duma
aquisição, por compra feita ao Barão de
Fonte Bela pela Junta Geral do Distrito e
por iniciativa do Dr. Jeremias da Costa,
que acumulava as funções de Presidente
daquele Organismo e de Reitor do Li-
ceu. As readaptações foram sendo feitas
por várias fases. Assim, no meu tempo
de aluno, estavam por aproveitar os bai-
xos do edifício, a que nós chamávamos
“catacumbas”, com excepção de uma
pequena parte destinada ao funciona-
mento das aulas de Educação Física e de
duas salas de Desenho e Trabalhos Ma-
nuais.

Após 1937, a instâncias do Reitor
de então, Dr. António Augusto Riley da
Motta, a mesma Junta Geral aproveitou
o mencionado rés-do-chão para a cons-
trução de novas salas de aula e procedeu
a modificações do respectivo campo de
jogos, que funcionava até aí como único
espaço de realização de desafios de fute-
bol, em Ponta Delgada, passando a ter
uma utilização privativa do Liceu, com a
construção de dois campos de ténis, um
de basket e outro de voleibol.

Ante o crescimento da população
escolar de ambos os sexos, houve neces-
sidade de alargamento de espaço, cons-
truindo-se, para o efeito, uma Secção
Feminina anexa ao edifício principal,
aproveitando-se o terreno do campo de
ténis do lado nascente e em substituição
doutra Secção que funcionava proviso-
riamente na Rua José do Canto.

Concomitantemente, remodelou-
-se a cantina, com o respectivo refei-
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tório, asfaltaram-se os pátios de recreio,
reparou-se o pavimento do 1º andar, nos
dois corredores do edifício principal,
reapetrecharam-se os laboratórios e
procedeu-se a outros arranjos, tais sejam
a rearborização dos mencionados pátios
de recreio e a instalação de uma sala de
jogos.

Tudo isto a partir de 1962-63, no
fim da vigência do reitorado do Dr. João
Anglin e no começo do meu (1964),
com o apoio financeiro da Junta Geral
do Distrito, presidida pelo Eng. Deodato
Magalhães de Sousa, e a comparticipa-
ção do Ministro das Obras Públicas,
Eng. Arantes e Oliveira. 

Quanto à Secção Feminina (por
esse tempo ainda prevalecia a separação
dos sexos), constituída por dois pisos e
projectada pelo arquitecto Manuel Si-
mões, foi construída de molde a permitir
o acrescentamento de um terceiro, como
recentemente se verificou.

Insulana: Como era o apoio social
aos estudantes?

R.: O apoio social aos estudantes
assumiu várias modalidades, desde a
isenção de propinas para os mais
necessitados, que obtivessem aproveita-
mento e almoços gratuitos na cantina,
até à concessão de bolsas de estudo, pela
Junta Geral, aos finalistas mais classifi-
cados que seguiam depois cursos superi-
ores.

Insulana: Como professor do Li-
ceu, desenvolveu uma intensa actividade

literária e ensaística que não é habitual
aos professores deste nível de ensino.
Para além das motivações pessoais, em
que medida o ambiente do Liceu e da ci-
dade de Ponta Delgada estimulavam esta
sua importante actividade intelectual?

R.: A minha actividade cultural e
literária manifestou-se precisamente
quando iniciei a minha carreira de pro-
fessor liceal.

Não que fossem o Liceu e a sua
ambiência os únicos fautores das minhas
produções. Por outro lado, não deixarei
de confessar que, com alguma frequên-
cia, foram as minhas aulas de Língua e
Literatura Portuguesas que sugeriram a
ampliação de alguns temas abordados.

Por graça de Deus, não me falta-
ram energias físicas e mentais para con-
seguir os meus intentos, harmonizando o
trabalho intelectual com cargas horárias
que compreendiam as aulas propriamen-
te ditas e as salas de estudo, até a noite
fechar. Continuava então a minha tarefa
já no escritório da minha casa.

O convívio com algumas persona-
lidades de renome em Ponta Delgada,
dentro e fora do Liceu, não deixou, de
certo modo, de se constituir num estímu-
lo para os meus estudos e obras de fic-
ção, abrangendo, na sua quase
totalidade, a realidade açoriana, contida
em mais de 70 publicações, entre as
quais 34 livros e colaborações em revis-
tas literárias.

Ponta Delgada, 30 de Janeiro de 2003



nsulana: Depois do 25 de Abril de
1974, o Liceu sofreu uma expressiva

transfiguração aos níveis da gestão, do
aumento do número de alunos, das re-
formas do sistema de ensino e dos currí-
culos, do apoio social, do pessoal
docente e auxiliar. Como caracteriza a
evolução destes diversos aspectos?

R.: Após o 25 de Abril de 1974, hou-
ve uma mudança substancial na socieda-
de portuguesa a vários níveis: político,
social, económico e cultural.

Era urgente melhorar o nível cultural
do povo português reduzindo ao máximo a
taxa de analfabetismo do país. Essa neces-
sidade passou pelo ensino e pela escola.

Em 1974, tínhamos na população ac-
tiva 25% de analfabetos, enquanto hoje
ronda os 7% ou 8%.

A primeira preocupação foi organizar
um enquadramento legal que fosse ao
encontro das grandes alterações que se
pretendiam para o ensino.

Desse trabalho resultou a Lei de
Bases do Sistema Educativo, texto
normativo que determina um novo perfil
de aluno: livre e autónomo, responsável
e reflexivo, solidário e democrático,
crítico e criativo.

Paralelamente, a obrigatoriedade do
ensino passou para nove anos de escola-
ridade.

Numa primeira fase, a consequência
imediata foi o aumento de alunos por
turma, numa adaptação aos espaços
existentes. Essa medida dificultou aos
professores e alunos o alcance dos ob-
jectivos da referida Lei de Bases, uma
vez que de um modo geral tornou-se im-
perativo definir objectivos mínimos a al-
cançar.

Por outro lado, numa tentativa para
acompanhar a evolução do ensino euro-
peu, várias reformas curriculares foram
acontecendo e continuam a projectar-se
como é o caso da reforma do Ensino Se-
cundário que terá início em 2004. A ava-
liação é muito importante para que
professores e alunos possam ajuizar o
trabalho feito. É preciso tempo para essa
avaliação. Por vezes, esse tempo que
nos é dado, não é suficiente. As Refor-
mas curriculares têm-se sucedido muito
rapidamente sem que por vezes essa
avaliação seja convenientemente feita.  

Com a legislação de 1999, que refor-
mulou a gestão das escolas, introduzin-
do as Assembleias de Escola, os
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Conselhos Executivos e os Departamen-
tos Curriculares, de novo a escola teve
de adaptar-se e encontrar um ponto de
equilíbrio que está a ser difícil, na medi-
da em que, e só para dar um exemplo, a
calendarização de reuniões entre o Con-
selho Pedagógico (órgão consultivo de
importância fundamental na orgânica da
escola) e os demais órgãos está comple-
tamente desfasada no tempo, havendo
periodicidades diversas para cada um,
dificultando a conexão entre os mesmos.

Este entrave está a ser ultrapassado
pela nossa escola, com medidas autóno-
mas para a sua resolução, numa procura
de adaptação, nem sempre fácil.

Penso que a transfiguração a que se
refere era necessária, e o Liceu tem vin-
do a adaptar-se de uma forma positiva
procurando sempre resolver os proble-
mas, mesmo os mais difíceis. 

Insulana: A escola está instalada
num imóvel de inestimável valor patri-
monial para a cidade e a Região, quer
pela sua arquitectura, quer pela sua bi-
blioteca, laboratórios e arquivos. Como
se lida com esta realidade e que inter-
venções acha importante implementar,
no futuro, para a sua preservação?

R.: Lidar com esta realidade é uma
preocupação constante. Um edifício com
este valor arquitectónico (faz parte do
Património Classificado de Ponta Delga-
da), exige uma intervenção constante de
preservação. Penso que o seu restauro, e
referida conservação, deviam  constituir-
-se como preocupação do próprio muni-
cípio.

Embora saibamos que as câmaras
municipais, sob ponto de vista legal,

apenas têm a seu cargo as escolas do en-
sino básico, e atendendo ao valor deste
edifício, dever-se-ia partilhar a sua con-
servação entre a Secretaria Regional de
Educação e a Câmara Municipal.

Só assim talvez se possa resolver o
problema do seu restauro, uma vez que
as verbas atribuídas pela Secretaria de
Educação são insuficientes.

O edifício está a necessitar de uma
intervenção de qualidade a vários níveis:
pintura de restauro dos frescos dos tec-
tos do corpo principal, restauro da fa-
chada incluindo todos os portões e
balaústres de ferro forjado que circun-
dam o edifício, restauro das várias es-
culturas, conservação de algumas
espécies vegetais, sendo a mais necessi-
tada o metrosídero que se encontra no
campo de jogos.

Quanto à nossa biblioteca, iniciámos
este ano a sua informatização, mas pare-
ce-me que será um processo que se vai
arrastar no tempo, uma vez que não te-
mos número suficiente de especialistas
em informática para o fazer num prazo
aceitável.

Com os laboratórios, temos tido tam-
bém muito cuidado na utilização dos
aparelhos para que não percam a sua
função na aprendizagem dos alunos. Os
que, pela sua antiguidade, já não são
utilizados fazem parte do museu da
escola, permitindo assim a alunos e
professores um contacto permanente
com o nosso passado histórico, que é
uma mais-valia na equação do saber.

Insulana: O Conselho Executivo da
Escola programou um conjunto muito
variado de iniciativas para celebrar os



150 anos da criação do Liceu de Ponta
Delgada. Que dimensões da vida da Es-
cola se pretenderam evocar com estas
celebrações?

R.: Quando se planificaram as activi-
dades consultou-se o suplemento do vo-
lume VIII da revista Insulana dedicado
ao 1º Centenário do Liceu e publicado
em 1952. Tal foi a importância que tive-
ram nessa altura as Comemorações do
Centenário que as tomamos como refe-
rência. Facto que nos ajudou a prosse-
guir os seguintes objectivos:

- sobrelevar o contributo da Institui-
ção para a valorização cultural da
comunidade escolar e da cidade de
Ponta Delgada;

- proporcionar à comunidade activi-
dades culturais diversificadas;

- consciencializar a comunidade em
geral para a importância da Institui-
ção na dinamização de actividades
culturais;

- divulgar alguns dos trabalhos de
âmbito pedagógico, científico e cul-
tural realizados por docentes da
Instituição ao longo da sua História;

- organizar um Álbum de Memórias;
- promover o intercâmbio escola-

-meio.
Para contemplar estes objectivos, or-

ganizámos um tema: os percursos da
Instituição:

• Percurso pedagógico-didáctico;
• Percurso literário;
• Percurso artístico;
• Percurso científico;
• Percurso de polo urbano dinamiza-

dor de actividades culturais.
Neste contexto, procurámos dar a co-

nhecer à comunidade as actividades rea-

lizadas nos últimos cinquenta anos, de-
monstrando inclusive que a nossa Escola
em interacção com o meio conseguiu
desenvolver, ao nível cultural e até cien-
tífico, actividades diversificadas e esti-
muladoras do espírito cívico, crítico e
criativo que se pretende desenvolver nos
alunos.

Foi, de facto, um programa muito
ambicioso, que nos deu imenso prazer e
momentos de muita alegria, pois pude-
mos concluir que, tal como outrora, os
alunos, desde que bem orientados, sur-
preendem-nos sempre pela positiva, com
a sua generosidade e capacidade de
adaptação a diferentes situações.

Iniciámos as actividades com a pu-
blicação do Jornal Arco-Íris, que contou
com a colaboração de inúmeros amigos
da Escola, antigos e actuais alunos e
professores, num total de setenta partici-
pações.

Numa preocupação de aprendizagem
cívica por parte dos nossos alunos, orga-
nizámos no dia do aniversário duas ceri-
mónias: uma Missa Solene presidida
pelo senhor Bispo dos Açores, D. Antó-
nio Braga, e uma Sessão Solene na Bi-
blioteca da Escola, presidida pelo
Senhor Presidente do Governo Regional.
Um momento significativo para nós foi
a evocação feita pelo estudante do 12º
ano, João Paulo Carreiro.

Do programa constaram ainda activi-
dades que procuraram integrar todos os
grupos disciplinares da Escola.

No que diz respeito às Humanidades,
destacarei o lançamento de um Álbum
de Memórias cuja responsabilidade este-
ve a cargo de um grupo de professores
das disciplinas de Português e História,
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e ainda conferências e debates variados
que foram acontecendo ao longo do ano,
tais como:

- “O Liceu de Ponta Delgada e as
Conferências do Casino”, da res-
ponsabilidade da Dr.ª Ana Maria
Martins, especialista em estudos an-
terianos;

- “Colóquio sobre a Língua Portu-
guesa”, pela Prof. Doutora Helena
Montenegro;

- “Da Gramática, do Amor e de Ou-
tros Demónios”, pelo Mestre Artur
Veríssimo;

- “Contributos da Gramática” pela
Dr.ª Clotilde Cymbron.

Das variadas actividades do grupo
disciplinar de Educação Física, destaco
a realização, no dia 12 de Abril, de um
“Sarau Gímnico“ a que aderiram todos
os professores de Educação Física. A
resposta da comunidade foi extraordiná-
ria, tendo superado todas as expectati-
vas, com a afluência do público a
ultrapassar a capacidade das instalações.

De salientar igualmente a realização
de várias exposições:

- “O Liceu e a criação do Museu
Açoreano de História Natural – Do
Sonho à Realidade”, da responsa-
bilidade dos grupos de História
e Ciências Naturais e com a co-
laboração do Museu Carlos Ma-
chado;

- “Materiais pedagógico-didácticos”
subordinada ao tema “Liceu de On-
tem /Escola de Hoje”, em que fo-
ram apresentados trabalhos feitos
pelos nossos alunos nas disciplinas
de Português, Latim, Grego, Fran-
cês, Inglês, Alemão, História, Ciên-

cias da Natureza, Geografia, Mate-
mática e Informática;

“Percursos da Gramática: a científi-
ca, a pedagógica e a didáctica”, em que
os exemplares expostos pertenciam na
sua maioria à  Biblioteca da nossa Esco-
la;

“ARTEXAQ” Exposição de pintura
em que participaram antigos alunos e
actuais professores da Escola e que se
têm distinguido na área.

A nossa Escola é a única em S. Mi-
guel que possui o 2º agrupamento – Ar-
tes. Tentámos, por isso, evidenciar no
nosso projecto das Comemorações essa
área.

O “VI Colóquio Juvenil de História
da Arte”, que se realiza todos os anos a
nível nacional, foi organizado pelos nos-
sos professores de Artes, tendo constituí-
do um ponto alto do referido projecto na
medida em que permitiu um intercâmbio
entre alunos e professores de várias ci-
dades do país, debate de ideias e apre-
sentação e discussão dos vários
trabalhos.

Deixei propositadamente para o fim
as realizações do dia da Escola, 18 de
Abril, (dia do nascimento de Antero de
Quental, nosso patrono). Fizemos justiça
a um antigo Reitor, Dr. Jeremias da
Costa, que muito fez pelo Liceu (contri-
buindo, inclusive, para a compra do edi-
fício), atribuindo o seu nome a uma sala
de grandes grupos que foi inaugurada.

Nesse mesmo dia à noite, realizou-se
o Espectáculo “Século e Meio com a
Antero”, no Teatro Micaelense, que
constou de duas partes: um número de
bailado com a participação de alunas da
Escola e a actuação de um grupo coral



que teve a participação de professores,
alunos, encarregados de educação e fun-
cionários, no que foi o culminar do al-
cance do nosso fundamental objectivo: a
colaboração de todos os intervenientes
no processo educativo, em união com a
comunidade envolvente.

Não quero deixar de destacar do gru-
po que se constituiu em comissão orga-
nizadora, o papel fundamental desempe-
nhado pela professora de Latim, Dr.ª
Margarida Palhinha Machado Pires, que
foi a alma deste projecto, tendo sido
uma presença constante e competente na
sua orientação, desde a primeira à última
actividade.

Insulana: Como caracteriza a evolu-
ção do número de alunos que frequen-
tam o Liceu nos últimos cinquenta anos,
ou seja, desde as celebrações do 1º Cen-
tenário, em 1952?

R.: No referido suplemento do VIII
volume da Revista Insulana, e numa
compilação feita pelo Dr. Eduardo Pa-
checo, pode constatar-se que em 1952 o
total de alunos era 616 (incluindo 245
do sexo feminino); hoje (2001-2002) te-
mos 2200 alunos. Sob o ponto de vista
socio-cultural, é uma evolução positiva.
Há uma igualdade de oportunidades que
se vai generalizando na população aço-
riana.

No entanto, não deixa de ser curiosa
a  inversão da tendência na relação mas-
culino-feminino. Hoje dos dois mil e
duzentos alunos, 1276 são do sexo
feminino.

Insulana: Que dificuldades se depa-
ram à gestão diária de um número tão

elevado e diversificado de estudantes,
professores e funcionários, numa esco-
la com estas características e dimen-
sões?

R.: As dificuldades são de todo o gé-
nero:

- os problemas com a indisciplina
dos alunos e os estragos constantes que
se detectam no imóvel e no mobiliário;

- a distribuição espacial da escola,
por uma área muito vasta com dois edi-
fícios diferentes;

- a falta de espaço na generalidade e
de espaços específicos como, por exem-
plo, ginásios para a prática da educação
física, disciplina existente em todos os
currículos e que continua a ser funda-
mental no crescimento dos jovens;

- os funcionários que se transforma-
ram em auxiliares de acção educativa,
por decreto, não tendo formação cultural
ou específica para as solicitações que se
prendem com a evolução do seu papel
na escola;

- a falta de professores para o plano
de ocupação de tempos livres dos alu-
nos;

- a gestão dos recursos didácticos,
que são sempre insuficientes para as ne-
cessidades das metodologias e estraté-
gias actuais das diversas disciplinas.

Para a gestão de uma escola com es-
tas características, devem candidatar-se
professores que possam dispor de muito
tempo das suas vidas para dar à Escola.
Por outro lado, devem ser pessoas que,
sob o ponto de vista das qualidades hu-
manas, consigam suportar toda esta di-
versidade que exige a escola/empresa de
hoje.
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Insulana: Como vê o futuro da esco-
la face ao decréscimo do número de alu-
nos que a frequentam?

R.: O decréscimo de alunos, se for
bem gerido, pode transformar-se em as-
pecto positivo, na medida em que se
prevê um redimensionamento das tur-

mas (turmas com quinze alunos no má-
ximo). Por outro lado, haverá a possibi-
lidade de existência de novos espaços
para actividades extra curriculares o que
se traduzirá numa melhoria da qualidade
do ensino, embora tenha sido sempre es-
sa a nossa preocupação.



á perto de seis décadas, quando eu
vim integrar o corpo docente do Li-

ceu Nacional de Ponta Delgada, existi-
am cerca de trinta professores. Todos se
conheciam e estimavam, formando uma
pequena família.

Com o aumento exponencial de nú-
mero de alunos, concomitantemente
cresceu o número de docentes. Hoje, por
consequência, deixou de existir a cama-
radagem de outrora.

Todos os anos, no final do tempo lec-
tivo, havia um convívio, em que se ul-
trapassavam pequenos atritos, resul-
tantes da diversidade de opiniões com
que os assuntos eram encarados.

Recordo as excursões às Furnas, em
autocarro, com o respectivo almoço no
Hotel Terra Nostra. Seguia-se o passeio
à Água Azeda, que servia para ajudar a
digestão... e não só!

Lembro a graciosa acta, em versos,
lida pelo Dr. Agnelo Casimiro, em que
este distinto homem de Letras fazia refe-
rências chistosas a todos os colegas pre-
sentes.

Quando um professor se jubilava, por
se sentir cansado, ou por imposição do

limite legal de idade, oferecia-se sempre
um almoço ou jantar de despedida. Eram
momentos de emoção, que era disfarça-
da com algumas piadas, sobre episódios
ocorridos com o homenageado.

Trago à memória, que uma dessas re-
feições foi oferecida ao Dr. Aníbal Bet-
tencourt Barbosa. Este professor havia
anunciado, no final do ano escolar, que
ia aposentar-se. Como era tradicional,
preparou-se o convívio, mas devido a
anunciadas alterações de vencimento,
não extensivas nos reformados, o Dr.
Aníbal voltou às aulas, no Outubro se-
guinte.

Ora, aconteceu que o Dr. Francisco
de Medeiros e Câmara, com o seu costu-
mado bom humor, quando estávamos na
sala dos professores, voltou-se para o
colega e disse:

— Oh, Aníbal, como voltaste ao Li-
ceu, tens que passar para cá o dinheiri-
nho do almoço!

Durante as provas orais dos exames,
os professores procuravam amenizar as
longas e aborrecidas horas, trocando
mensagem de uns júris para outros. Eis
algumas dessas missivas em verso:

NO LICEU DE OUTROS TEMPOS

Eduardo Pacheco

H
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Com voz alegre e suave
Tratemos as criancinhas,
Se disserem muita asneira
Estão nervosas... coitadinhas!

Se tiverem de se ausentar
Que seja por poucos minutos,
Tenham dó do Presidente
Não lhe queiram pregar sustos.

Não reprovar em duas de letras
Se não houver quem acompanhe
Sem bondade e tolerância
Não há quem o céu ganhe.

Quadras sujeitas no seguinte mote:

Quem inventou os exames
Decerto que não sabia
Todo o mal que nos faria...

Nest’era qu’igual não tem
Ofertas são aos enxames
Fez por isso muito bem
Quem inventou os exames!

O dinheiro vem a rodos
Da nossa Secretaria
O bem que faz a todos
Decerto que não sabia!

Se alguém mudasse a lei
Que compensação nos daria?
Não pensava, nem eu sei,
Todo o mal que nos faria.

*

Era assim há sessenta anos! Quase
todos esses mestres já partiram deste
mundo. Mas a sua memória continua vi-
va no coração dos seus alunos.



o LICEU E A CRIAçÃO DO MUSEU "AÇOREANO"
DE HISTÓRIA NATURAL
Exposição temporária

João Paulo Constância

,E com uma exposição evocativa da
fundação do Museu Açoriano de

História Natural que o Museu Carlos
Machado se associa às comemorações
dos 150 anos da criação da Escola Ante-
ro de Quental. Desta forma, procura-se
relembrar a origem de um museu que in-
tegrou o espírito científico do seu tempo
e que resultou do desiderato de Carlos
Maria Gomes Machado, médico e botâ-
nico, Reitor do Liceu de Ponta Delgada.

A exposição é também o pretexto pa-
ra recordar alguns aspectos do pensa-

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 58 (2002): 65·66

mento biológico do séc. XIX e dos ante-
cedentes e circunstâncias da criação do
museu. São mencionados vários natura-
listas açorianos, nomeadamente aqueles
que viram o seu nome ligado à Escola
de Antero.

A exposição desenvolve-se em três
momentos, procurando-se, em cada
um deles, dar ênfase a uma ideia-mo-
tivo, em torno da qual se constrói o
discurso expositivo que está estrutura-
do sobre objectos e documentos rela-
cionados.



66 João Paulo Constância

< Assim, sob o tema "Viagens de Des-
~ coberta", assinala-se o grande interesse'> pelas ilhas açorianas, demonstrado pelos
(fl naturalistas da segunda metade do século
~ XIX. É dada particular ênfase à passa-

gem de Charles Darwin pelos Açores, em
Setembro de 1836, e à referência que faz
ao arquipélago na sua obra "A Origem
das Espécies", bem como ao seu artigo
sobre a geologia da Ilha Terceira. Neste
núcleo temático são igualmente apresen-
tadas diversas obras dedicadas aos Aço-
res, elaboradas por cientistas do séc.
XIX, nomeadamente, os trabalhos de
Hartung, Seubert, Drouet, Morelet, God-
man e os resultados das campanhas ocea-
nográficas de S.A.S. o Príncipe Alberto I
do Mónaco. É através destes elementos
que se procura definir os antecedentes e
os vectores determinantes da fundação do
"Museu Açoreano" de História Natural.

Como segundo momento da exposi-
ção e com o título "O desiderato de um

Reitor", é evocado o Dr. Carlos Maria
Gomes Machado, Reitor do antigo Liceu
desta cidade e professor da disciplina de
História Natural. São apresentados do-
cumentos da época relativos à organiza-
ção do museu e às primeiras colecções.
É dado particular destaque à inaugura-
ção do então denominado "Museu Aço-
reano", o qual, em 1880, por ocasião das
celebrações do tricentenário da morte de
Camões, abriu ao público, no antigo
Convento dos Gracianos, expondo co-
lecções de Ciências Naturais, nomeada-
mente, Zoologia, Botânica, Geologia e
Mineralogia.

"Naturalistas e Professores" é o títu-
lo do terceiro momento, onde, em espíri-
to de homenagem, se pretende relembrar
várias personalidades ligadas à história
do museu, salientando-se, em particular,
os antigos professores da Escola de An-
tero de Quental que exerceram cargos
directivos no Museu.



INTRODUÇÃO

niciada a 1ª Guerra Mundial, Portugal,
após dois anos de hesitações e polémi-

cas, resolveu entrar declaradamente no
conflito. A apreensão das embarcações
alemãs atracadas nos portos portugueses
e a consequente declaração de guerra da
Alemanha a Portugal levou a que fosse
reformulado o estatuto dos súbditos ale-
mães, modificação concretizada no De-
creto nº 2350, de 21 de Abril de 1916, o
que alterou por completo a sua situação.

A partir do supracitado Decreto-Lei,
alguns alemães, em determinadas circuns-
tâncias, deveriam ficar em Portugal, em
locais a determinar pelo Governo. Foi
neste contexto que nasceram os Depósitos
de Concentrados Alemães, com vista a re-
unir os inimigos estrangeiros, mantendo-
-os sob vigilância e em local delimitado.
Por razões desconhecidas1, um dos locais
definidos para a existência de um destes
campos foi o Forte de São João Baptista,
em Angra do Heroísmo, Ilha Terceira. O
objecto de análise do presente trabalho
será o estudo do referido campo de con-

centração, procurando-se evidenciar as
diversas vertentes sobre a sua existência e
duração. Trata-se, pois, de trazer à luz do
século XXI a vida de uma sociedade
reunida em volta de um grupo especial,
há mais de 80 anos, no calor da primeira
das Guerras Mundiais.

Esta análise será feita a partir de di-
versa documentação encontrada no Ar-
quivo do Museu Militar dos Açores e de
alguma imprensa da época, embora esta,
por motivos conhecidos, estivesse sujei-
ta à censura. As fontes manuscritas con-
sistem numa série de registos de
correspondência recebida e expedida,
notas e ofícios dos anos de 1916 a 1919,
respectivamente ano de início e fim do
Depósito de Concentrados Alemães na
cidade de Angra do Heroísmo. Deste fa-
ziam parte não somente indivíduos de
nacionalidade alemã, mas por vezes
também austríacos. Não se conhece a
presença de indivíduos de nacionalidade
turca, embora se saiba que, aquando da
declaração de guerra, se encontravam
cerca de meia dúzia de indivíduos dessa
nacionalidade em Lisboa.

1 Mas provavelmente associadas a critérios de natureza geográfica e histórica.
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Na sequência da declaração de guerra
e do Decreto-Lei nº 2350, foi implantado
o Estado de Sítio na Terceira2, suspen-
dendo-se de imediato todas as garantias
constitucionais na referida ilha e confi-
ando-se a sua defesa, protecção e guarda
ao Comandante Militar dos Açores, que
poderia recorrer a todas as medidas co-
ercivas consideradas necessárias. Este
estado de suspensão apenas terminou a 13
de Setembro do mesmo ano, mas permitiu
ao Comando Militar dos Açores controlar
todos os aspectos da sociedade terceirense
da época, nomeadamente em termos de
géneros alimentares. Em questões de
estrutura hierárquica, o Comando Militar
dos Açores surge como o eixo do Exército
nas ilhas, reunindo à sua volta uma série
de unidades vitais para a sua defesa, como
Regimentos de Infantaria e de Artilharia
de Montanha. Por questões de fluidez de
leitura, evitando-se a repetição constante
dos nomes destas unidades, estas serão
abordadas no presente trabalho muitas
vezes por nomenclatura, como R.I. nº 25
(Regimento de Infantaria nº 25) ou D.C.A.
(Depósito de Concentrados Alemães), etc.
Quanto a instâncias superiores, o C.M.A.
(Comando Militar dos Açores) dependia
directamente do Ministério da Guerra,
recebendo instruções do detentor da pasta
por intermédio da Repartição do Gabinete,
a secretaria do referido Ministro.

Procurar-se-á responder às questões
que estiveram na origem deste trabalho:
o que foi o Depósito de Concentrados

Alemães e qual foi a dinâmica, vivência
e perturbação para os que lá estiveram
retidos contra a sua vontade, dentro de
um contexto insular, nacional e de
guerra declarada a nível internacional.

1. As medidas tomadas pela I Re-
pública em relação aos alemães
radicados em Portugal

Em consequência da declaração de
Guerra apresentada pela Alemanha a
Portugal, em inícios de Março de 1916,
é publicada a 15 desse mês, no matutino
A União, a proibição de qualquer cida-
dão alemão sair do País, assim como a
referência aos preparativos para a saída
do Ministro da Áustria acreditado em
Portugal, efectuada dois dias depois para
Madrid. A 20 de Março, é noticiada a
chegada a Lisboa de Sidónio Pais, Mi-
nistro de Portugal em Berlim, e, a 27 do
mesmo mês, é apresentada ao Parlamen-
to, por parte do Governo Português, uma
proposta de Lei relativa à situação dos
súbditos alemães, bem como dos seus
bens.

Mediante a situação de guerra vivida,
o Governo Português tomou uma série
de medidas destinadas a precisar a con-
dição jurídica dos súbditos de países ini-
migos. Estas medidas, com força de Lei,
visavam estabelecer restrições ao direito
de residência, capacidade civil e rela-
ções comerciais, bem como ao depósito

2 Alguma imprensa da época associa sem grandes certezas a existência do estado de sítio à concentração alemã, que, de

várias formas, foi responsável por uma nova dinâmica social e económica nas ilhas intervenientes, em especial na ilha

Terceira, dando origem inclusive a uma interessante forma de publicidade, relacionando figuras estatais com lojas locais e os

súbditos alemães. 



e administração dos seus bens. Estes as-
pectos foram complementados com o re-
gime a que ficaram sujeitos os navios de
países inimigos e respectivas cargas,
preocupação que se estendeu às proprie-
dades industriais e comerciais.

No que concerne ao direito de resi-
dência, a Ordem do Exército nº 5 de 8 de
Abril de 1916 faz eco do decreto assinado
quatro dias antes a proibir a entrada no
território da República de súbditos alemães
e aliados. No Diário do Governo nº 78, de
21 de Abril de 1916 (1ª Série), pelo
Decreto nº 2350, são banidos do
Continente da República todos os alemães
de ambos os sexos, por fronteira terrestre e
munidos de passaportes. Para a concre-
tização dessa medida era concedido um
prazo de 5 dias3. O primeiro parágrafo do
referido artigo (capítulo I; art. 1º; §1.º)
abre uma excepção à regra, proibindo de
imediato a saída aos elementos do sexo
masculino de idades compreendidas entre
os 16 e os 45 anos, ou seja, em idade de
cumprir serviço militar. Estes deveriam ser
conduzidos para um local a designar pelo
Governo, podendo fazer-se acompanhar
pelas suas famílias, desde que pudessem
suportar os devidos encargos (§ 2º). Foram
então quatro estes locais, designadamente

Angra do Heroísmo, Peniche, Caldas da
Rainha e Macequece, em Angola. No que
concerne aos súbditos alemães fora do
território continental da República, por se
encontrarem ao abrigo do parágrafo 1º,
deveriam ser conduzidos a local a de-
signar. Todas estas pessoas ficavam sob
vigilância militar e todos os prisioneiros
que não tinham condições próprias para
subsistir seriam alimentados pelo Estado.
Para cumprimento da Lei, os retidos
tinham no máximo 24 horas para se
apresentarem nos quartéis-generais das
divisões, comandos ou autoridade militar
mais próxima. Para os que não cum-
prissem, caso fossem encontrados fora do
continente da República ou do local
designado, seriam presos, julgados pelos
tribunais militares e condenados a presídio
militar, cuja pena incorria de 1 a 3 anos ou
a prisão correccional no caso feminino4.
Mesmo para os cidadãos nascidos em
Portugal após a declaração de guerra, cujo
pai fosse alemão, a expulsão do território
era inevitável, salvo resolução do Go-
verno5. Mais tarde, o Decreto nº 2377, de
15 de Maio de 1916, forma uma excepção
relativa aos funcionários do Estado,
militares ou antigos militares portugueses,
viúvas, divorciadas ou solteiras que tives-
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3 Os prazos aplicados, consoante a natureza da expulsão, parecem ter sido prorrogados em alguns casos, por razões diversas.

Por exemplo, só a 10 de Junho de 1916 expirou a prorrogação do prazo concedido aos filhos de alemães para se retirarem do

país, apresentando-se no Governo Civil apenas uma senhora que seguiu para Espanha (Açoriano Oriental, de 10/6/1916).

Existiram excepções à Lei, em que, de certa forma, os agentes responsáveis pela sua aplicação negligenciaram-na em

determinadas situações, como foi o caso da viúva do antigo cônsul da Alemanha em Lisboa e mãe do cônsul honorário ao

tempo da declaração de guerra (Ernst Leopold Daehnhardt), a Sra. Ernestine von Weyhe Daehnhardt, que, por motivos de

saúde, acabou por viver em paz em Lisboa até à sua morte em 1921.
4 Entre várias medidas tomadas em relação aos estrangeiros que habitavam em Portugal e aos portugueses que saíam, desta-

ca-se um reforço e incremento no controle não só dos que ficavam como dos que poderiam querer entrar e sair, bem como no

direito de os expulsar quando tal medida se justificasse.
5 Ordem do Exército nº 7; 1ª Série, 4 de Maio de 1916; pp. 477-495.
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sem filhos no Exército Português. Con-
tudo, não poderiam exercer profissões
ligadas ao comércio, à indústria, ao ensino
particular ou doméstico. Em virtude de
uma série de situações muito específicas, a
comunicação social continental anuncia
nesta data a autorização do Ministro dos
Estrangeiros para residirem em Portugal
119 mulheres alemãs (casadas com
portugueses) e mais de 600 indivíduos
com ascendência alemã.

Foram anuladas de imediato todas as
naturalizações efectuadas até à data e to-
dos os indivíduos que tivessem ascen-
dência alemã (até ao 3º grau), embora
detivessem outra nacionalidade, poderi-
am eventualmente ser expulsos. Foi pre-
vista a situação dos habitantes da Alsá-
cia e Lorena, protegidos quando re-
comendados pelo Governo Francês.
Contudo, a Lei previa que qualquer ci-
dadão que se manifestasse favorável ao
inimigo pudesse ser expulso.

As relações comerciais ficaram de
imediato proibidas com o inimigo, não
só as directas como as entrepostas, in-
clusive com pessoas de outras nacionali-
dades que vivessem em solo adversário.
A proibição dizia respeito a todas as
mercadorias que, no momento, pudessem

sair da Alemanha ou serem dirigidas a
alemães. Às que ainda se encontravam
em circulação, a proibição não era im-
posta. Todos os actos jurídicos entre
portugueses e alemães ficaram anulados
desde a hora da Declaração de Guerra,
excepção feita aos casamentos (que a
partir do decreto estavam proibidos6) e
dos bens transmitidos por doação ou tes-
tamento (que ficavam sob tutela do Es-
tado). Os inimigos não eram apenas os
súbditos e as suas posses, mas também
as sociedades e sucursais com sede em
território inimigo. Todos os bens mobi-
liários e imobiliários inimigos seriam
postos em depósito e, depois de devida-
mente arrolados, entregues a um deposi-
tário-administrador que os manteria sob
sua guarda, praticando todos os actos de
administração necessários à sua conser-
vação7. Seriam os próprios inimigos a
fornecer todos os elementos e o deposi-
tário-administrador poderia ser autoriza-
do pelo Tribunal do Comércio a fornecer
aos proprietários, por conta dos seus
rendimentos, o que fosse estritamente
necessário à sua alimentação8. 

Todos os navios alemães que estives-
sem em águas portuguesas e que fossem
susceptíveis de serem transformados em

6 Excepção feita às uniões com filhos ilegítimos. Nestes casos era permitido o casamento (artigo 9º do Decreto 2355 da Or-

dem do Exército nº 7; 1ª Série, 4 de Maio de 1916, p. 490).
7 Inevitavelmente, alguns bens de empresas alemãs relacionadas com os Açores ficaram sobre este sistema, como foi o caso

da muito conhecida casa germânica “Herold e Cª.” (A União, nº 6.583, 13/5/1916), cujo encerramento ameaçava colocar

cerca de quatro mil operários no desemprego.
8 Num requerimento enviado pelo Delegado da Procuradoria da República em Angra do Heroísmo ao Comando Militar dos Aço-

res, a 5/8/1916, é pedida autorização para aprender a bagagem de um súbdito alemão que havia saído da Madeira com bens arro-

lados no valor de 290$00. No artigo O caso Burmester, da Revista do Jornal Expresso, de 17/11/2001, refere-se que os bens desta

família foram rapidamente arrolados e leiloados em hasta-pública, num leilão que fez história na cidade do Porto (este tipo de ac-

ção também é referido no artigo da mesma revista, O lado desconhecido da Primeira Guerra). Em alguns casos abordados, foi

reconhecida tardiamente a razão às vítimas, inclusive sob a forma de pagamento de indemnizações, embora tendo de pouco ou

nada servido quer em termos patrimoniais, quer emocionais. Noutros casos, e já em liberdade, foi a constatação de que tudo o



navios de guerra seriam de pronto requi-
sitados e entregues ao Tribunal de Pre-
sas, sendo que os restantes continuariam
requisitados nos termos do Decreto
2299, de 23 de Fevereiro de 1916. As
mercadorias teriam o mesmo tratamento
que os bem mobiliários e imobiliários.
As mercadorias perecíveis seriam
vendidas em hasta pública e os rendi-
mentos obtidos seriam depositados na
Caixa Geral de Depósitos para serem
restituídos no final do conflito9. 

Durante o Estado de Guerra, nenhum
súbdito inimigo poderia obter ou trans-
mitir a concessão de qualquer forma de
propriedade industrial, bem como explo-
rar qualquer nova indústria ou inven-
ção10. O Governo da I República realçou
sempre que, em virtude do conflito, po-
deria em qualquer situação confiscar e
utilizar para o fim que entendesse não só
os bens do inimigo, como também os
nacionais11. A partir de 28 de Abril de
1916, com o fim da actividade consular
dos inimigos em Portugal, rompia-se o
elo de paz com os países da Tríplice Ali-
ança, que apenas seria retomado cerca
de quatro anos depois.

Contudo, o Governo Português res-
peitou as resoluções da Conferência In-
ternacional de Washington, de 1912,

tornando oficial a Comissão Portuguesa
de Prisioneiros de Guerra, eleita pela Co-
missão Central da Sociedade Portuguesa
da Cruz Vermelha e constituída por dois
militares e um médico civil12. Este espí-
rito de respeito pelos prisioneiros terá si-
do uma constante ao longo do tempo em
cativeiro, na medida em que sempre se
procurou melhorar as condições dos pri-
sioneiros de guerra, embora as dificulda-
des fossem muitas. Como irá ser abor-
dado, na procura internacional dos
prisioneiros de guerra alemães concen-
trados em Angra do Heroísmo, o Gover-
no Português sempre cooperou não só
com a Cruz Vermelha, mas principal-
mente com o Bureau International de la
Paix, Service des victimes de la guerre. 

2. As origens dos Depósitos de Con-
centrados Alemães nos Açores:

2.1. O Depósito de Concentrados
Alemães da Vila da Lagoa, em
São Miguel

A 25 de Fevereiro de 1916, o
Comandante Militar de Ponta Delgada, a
solicitação da autoridade marítima e em
virtude de ordens superiores, determinou

71O depósito de concentrados alemães na ilha Terceira

que lhes tinha pertencido se tinha perdido para os antigos captores, o que levou a que muitos ex-concentrados nunca mais voltas-

sem a Portugal. Esta situação também originou momentos de grande carácter e honestidade, por parte de determinados portu-

gueses que haviam assumido compromissos com alguns súbditos aquando do início da concentração.
9 À semelhança do que acontecia com o dinheiro, títulos e objectos preciosos confiscados. Publicado em Ordem do Exército

nº 11, 1ª Série, o artigo 4º do decreto 2409 refere que os depósitos são feitos em nome do Ministro das Finanças e comunica-

dos à Intendência dos Bens do Inimigo.
10 Utilizar uma marca reconhecida antes da declaração de guerra era também proibido, excepção feita ao Governo, que pode-

ria utilizar qualquer um destes privilégios quando entendesse.
11 Embora no caso dos portugueses houvesse direito a uma indemnização correspondente ao prejuízo efectivo ao longo do ano.
12 Ordem do Exército nº11, 1ª Série, p. 578.
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ao Comandante do Regimento de Infan-
taria nº 26 em Ponta Delgada que nome-
asse 4 oficiais e três forças de 10
homens sobre o comando de sargentos,
com a finalidade de ocuparem as embar-
cações alemãs no porto de Ponta Delga-
da. A operação iniciou-se às 6h50m do
dia 26 de Fevereiro, sem que houvesse
qualquer tipo de problemas, tendo sido
hasteada a bandeira nacional a bordo da
última embarcação por volta das 12 ho-
ras. Este acto, repetido em todo o territó-
rio da República, levou a que a 9 de
Março de 1916, pelas 18 horas, fosse de-
clarada guerra por parte da Alemanha a
Portugal, reformulando o estatuto que os
súbditos alemães tinham em Portugal. A
tripulação do vapor Schwartzburg e das
barcas Schiffbeck e Margaretha13, em
Ponta Delgada, que ainda estivesse em
território português deveria ser seleccio-
nada e expulsa de acordo com a nova
Lei criada para o efeito. À semelhança
do que aconteceu com os indivíduos
alemães no resto do País, os que
estavam nas ilhas açorianas tiveram que
se apresentar para posteriormente serem
concentrados ou expulsos. Apesar de o
Diário da República ter sido publicado a
21 de Abril do mesmo ano, a documen-

tação encontrada aponta o início da
concentração em São Miguel para 5 de
Maio, às 12 horas no Casal Francisco
Machado de Faria e Maia, na vila da
Lagoa (14 dias mais tarde do que no
continente Português, onde já se iniciara
a 22 de Abril). As ordens iniciais dadas
ao Comando Militar de Ponta Delgada
tinham como objectivo vigiar e recolher
todos os alemães num local limitado,
servindo ração de campanha apenas aos
indigentes14. Para além de guardar e
controlar os súbditos alemães, a diligên-
cia do R.I. nº 26 era também respon-
sável pela segurança do porto da locali-
dade contra qualquer tentativa de de-
sembarque por parte de forças inimigas.
Para isso, teria que ser proibida a saída
de embarcações entre as 21h e as 5h do
dia seguinte e assegurado que todas as
embarcações que saíssem de Ponta Del-
gada avisassem telegrafica-mente a sua
passagem ou atracagem na zona15. Esta
vigilância era apoiada por uma boa
coordenação entre o Governador Civil
de Ponta Delgada, o Comando Militar
dos Açores (em Angra do Heroísmo), o
Capitão do Porto de Ponta Delgada e o
Comando Militar de Ponta Delgada. Era
este o principal responsável pela

13 Mais tarde rebaptizadas como Ponta Delgada, Graciosa e Santa Maria. No Açoriano Oriental (nº 4218) de 18 de Março

de 1916 é noticiada a chegada das suas futuras tripulações, oriundas do continente português. Na Horta, foram apresados os

vapores Schaumburg (rebaptizado de Horta), Sardinia (S. Jorge) e a barca Max (Flores). 
14 De acordo com uma nota do Comando Militar de Ponta Delgada, o Governador Civil deveria notificar um grupo de ale-

mães constante de uma lista para se apresentarem ao Comandante da Diligência de Infantaria nº 26 enviada para o local.
15 Este incremento dos poderes locais poderá estar associado a duas fugas verificadas aquando da concentração de 5 de Maio:

dois alemães das embarcações requisitadas evadiram-se num vapor espanhol com destino a Filadélfia (EUA), que havia atra-

cado para se abastecer com carvão. Apesar de ter sido requisitada a sua captura por rádiotelegrafia, o episódio em questão re-

velava a necessidade constante de vigilância por parte das autoridades portuguesas, o que se verifica também pela construção

de sete guaritas 14 dias após a concentração. Existem documentos que provam a prisão de alemães em fuga na ilha de S. Mi-

guel, mesmo após a concentração inicial (telegr. nº 16 de 10/11/1916).



articulação da Diligência de Infantaria
nº 26 na Lagoa com o resto das
instituições, inclusive as postais. Estas,
em especial a da Vila da Lagoa,
receberam instruções para isentarem de
franquia a correspondência expedida
pelos alemães. Contudo, teria que passar
primeiro pela censura do Campo, pelo
que necessitava de estar aberta e escrita
em português ou francês. A língua
inglesa é nesta fase inicial uma
excepção à regra, tornando-se rotineira a
partir de finais de Junho do mesmo ano
em virtude da falta de tradutores para
alemão. A este propósito, era transmitida
a ideia de que efectivamente tínhamos
tradutores e que consequentemente não
haveria qualquer vantagem em escrever
em alemão, passando informações
consideradas pertinentes. O ex-cônsul
alemão Gustav Wallenstein reflecte bem
esta ideia, quando escreve ao seu amigo
Vall dizendo o seguinte: “…à minha
mãe também escrevi em português,
porque assim a censura é mais rápida e
mais fácil…” e à mãe, dizendo que
“…podem escrever mesmo em alemão
sendo extraordinária esta contradição e
absolutamente inadmissível…”16. O que

se procurava aparentemente era afirmar
a segurança da força destacada para os
vigiar, procurando evitar qualquer tipo
de conhecimento que poderiam vir a ter.
No que concerne às cartas recebidas, em
nota de 18 de Maio, apenas se refere que
estas poderiam ser entregues aos
destinatários, caso não se verificassem
encargos com as mesmas. Estas cartas,
caso passassem pelo Comando Militar
dos Açores, poderiam ser censuradas na
ilha Terceira e, depois de carimbadas,
seguiriam para o Comando Militar de
Ponta Delgada17.

Em questão de casos politicamente
mais sensíveis, destaca-se a condição de
Gustav Wallenstein. O ex-cônsul18 procura
logo de início evitar o destino generalizado
dado aos restantes alemães, procurando não
sair das ilhas com a sua família. Em virtude
do seu caso não ter sido planeado, o
Governador Civil de Ponta Delgada
procura suster a ordem de concentração do
ex-cônsul, o que consegue momentanea-
mente, até que o Comando Militar de Ponta
Delgada receba ordens do Comando
Militar dos Açores. Contudo, o caso ficou
em estudo e, dois meses mais tarde, a
família Wallenstein partiu para Angra do
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16 Nota 257 enviada do Comando Militar de Ponta Delgada para a Diligência de Infantaria nº 26 em Lagoa, a 9-6-1916. Re-

gisto de Correspondência expedida de 16/12/1912 a 21/7/1916, Arquivo Geral do Museu Militar dos Açores.
17 No A União, de 3 de Junho de 1916, critica-se o facto das cartas seguirem o seu caminho sem serem devidamente coladas

e seladas, tal como se fazia em outros países. Este facto poderá estar na raiz de algumas das queixas apresentadas pelos

súbditos em relação à sua correspondência.
18 Gustav Wallenstein foi substituído nas suas funções diplomáticas pelo Cônsul Geral dos E. U.A. nos Açores, Sr. W. Bardel

(Açoriano Oriental nº4222 de 15/4/1916). A 16/8/1916, encontrava-se também detido em Angra, o ex-cônsul Adolph Mels-

teus e família, aguardando transporte para sair em direcção a Lisboa. Sabe-se também que o ex-cônsul do arquipélago da

Madeira, de apelido Mech, não se encontrava em Angra, embora existissem suspeitas em contrário. Em telegrama de 2 de

Maio de 1916, é ordenado pelo Ministro da Guerra a saída de Angra do Agente Consular dos E.U.A. no Porto, o súbdito ale-

mão Wiliam Stuve.
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Heroísmo, após ter ficado retida no
campo19. A ordem de saída foi dada pelo
Comando Militar dos Açores a 14 de Julho
de 191620, ordenando-se a partida de todos
os concentrados na primeira embarcação
que saísse com destino a Angra21. Estes
poderiam levar alguns utensílios que de-
sejassem, bem como as camas utilizadas
desde o início do campo. A 18 de Julho de
1916, foi pedido ao Capitão do Porto de
Ponta Delgada que o rebocador Furnas
partisse em conjunto com o paquete S. Mi-
guel para transportar 18 alemães e a res-
pectiva escolta de 12 praças do cais da
alfândega da Lagoa para bordo do paquete,
por volta das 16 horas. A vigilância, bem
como a respectiva escolta, foi deixada a
cargo do Comandante da diligência, que,
após o embarque, deveria voltar a Ponta
Delgada, deixando uma pequena guarnição
comandada por um sargento na diligência
do R. I. 26 na Lagoa22. A partir desta data,
presume-se que a sua desactivação foi total,
sendo apenas referenciado novamente em
1917, quando foi transferida uma das suas
guaritas de madeira para junto das peças
Armstrong, instaladas no Alto da Mãe de
Deus, em Ponta Delgada.

2.2. O caso da Horta.

Aquando da declaração de Guerra, vi-
viam 50 alemães na cidade da Horta,
empregados do cabo submarino, e res-
pectivas famílias e 40 tripulantes dos três
navios ali confiscados (A União, nº 6.544,
de 27/3/1916).

O Depósito de Concentrados Alemães
da cidade da Horta, ilha do Faial, resulta di-
rectamente de dois factores: da apreensão
das embarcações alemãs no porto da referi-
da cidade e do importante centro nevrál-
gico das comunicações entre o velho e o
novo continente, que constituía a presença
do cabo submarino na Horta. Na sequência
da ordem de apresentação outorgada a 21
de Abril de 1916, o Comandante do
Comando Militar da Horta envia a 26 do
referido mês um telegrama ao Comando
Militar dos Açores, afirmando ignorar por
completo o decreto invocado (nº 2350), as
instruções para a concentração e realça o
facto de até ao momento ninguém se ter
apresentado. Pede então instruções no
sentido de saber o que fazer, tendo em
conta que os súbditos alemães não têm
onde ser alojados nem como alimentar-se23.

19 Casos política e socialmente pertinentes aconteceram também no continente português, tal como foi noticiado no Diário de

Notícias em que um português de ascendência alemã foi ao referido jornal esclarecer publicamente a sua situação, referindo a

sua legitimidade em ser português conforme a Lei e afirmando que o pai havia saído da Baviera em 1863, ainda antes da for-

mação do Império alemão e alegando por fim que se em Portugal não fossem portugueses (ele e o irmão), então na Alemanha

nunca seriam alemães (Açoriano Oriental nº 4228, de 27/5/1916). Na imprensa continental encontram-se diversos exemplos

destes casos. Houve também quem se registasse a bordo de embarcações com outras nacionalidades, como é o caso de um

alemão que tentou passar por brasileiro. 
20 Que por sua vez a havia recebido do Ministério da Guerra a 10 de Julho, via telegrama.
21 De acordo com Manuel Vieira Gaspar, na sua obra As Bóias de Correio no Mar dos Açores e outras Histórias, Vol. I, a 26

de Maio de 1916 haviam já chegado a Angra do Heroísmo 16 prisioneiros oriundos de Ponta Delgada.
22 A este propósito deverá ser referido que existia pelo menos uma pessoa doente no Depósito de Concentrados da Lagoa.

Contudo, o próprio médico recomendou que não se iniciasse o tratamento em S. Miguel, mas já na ilha Terceira. O transporte

custou 12$50 em moeda forte, pagamento efectuado a cerca de 9 de Outubro de 1916. 



Em despacho, fica a observação de que
estes deverão ser entregues às autoridades
militares e que estas deverão assegurar a
sua alimentação com base nas rações de
campanha, até que novas instruções sejam
enviadas pelos meios de transporte usuais.
Efectivamente, a 30 de Abril, surge novo
telegrama oriundo do Comando Militar da
Horta, e nesse seguimento, questiona-se
quem deverá ser concentrado e em que
condições. Ainda no referido dia, novo
telegrama realça um problema que
subsistiria ao longo dos cerca de quatro
anos de concentração alemã: a falta de ma-
terial. Neste, pede-se autorização para com-
prar utensílios para confecção, rações de
campanha e aluguer de um meio de trans-
porte para as levar até aos concentrados. 

A 3 de Maio, surge o balanço dos pri-
meiros dias de concentração: a 29 de Abril
haviam-se apresentado 49 súbditos alemães
residentes e 40 tripulantes das embarcações
confiscadas. Ficaram todos concentrados
na propriedade da Companhia Telegráfica
Alemã, sendo destinada aos oficiais a zona
das casas dos trabalhadores da referida em-

presa. Pode-se visualizar a partir deste mo-
mento duas linhas de raciocínio por parte
das autoridades militares portuguesas no
local: por um lado, a resolução de toda uma
série de pequenos problemas, que não se
prolongariam em virtude dos alemães em-
barcarem para a ilha Terceira poucos meses
depois (mas que aí se tornarão efectiva-
mente graves)24 e, por outro, toda uma série
de benesses e cuidados relativamente
consideráveis, tendo em conta que se vivia
em contexto de guerra declarada25.

A partir de meados de Agosto, regista-
-se um maior fluxo de informações com o
objectivo de preparar a saída dos
concentrados para a ilha Terceira. Temos,
pois, a 14 de Agosto no D.C.A da Horta,
89 pessoas, das quais 25 são oriundas de 8
famílias e 64 indivíduos sem família no
local26. A 27 de Agosto, surge o que
aparentemente foi a única excepção ao
embarque: a esposa do anterior vice-cônsul
Berthold Otto Schroeder havia acabado de
dar à luz e encontrava-se adoentada, sem
saúde suficiente para embarcar27. Será
também de referir o caso do dinamarquês
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23 A 29 de Abril, foi recebido um telegrama em Angra do Heroísmo, oriundo do Faial, mas procedente do Governador Civil

da Horta, a questionar o futuro dos 40 oficiais e tripulantes das embarcações requisitadas.
24 O transporte da alimentação ficou resolvido pela compra de uma carroça pelo preço de 36$00, que teria utilidade para mais

cinco outros serviços, para além do transporte do rancho aos concentrados. A questão do pão surgiu quando os concentrados

já estavam de saída para Angra. Contudo, é o fruto de um ano de escassez de trigo, escassez esta que se irá manifestar não só

no Faial como também na Terceira. 
25 Exemplo será o facto de se abonar os doentes pela classificação de sargentos ($50), quando o Comando desse autorização

de baixa à Santa Casa da Misericórdia. Deu-se também o caso de se abonar em dinheiro as refeições de pelo menos 11 ale-

mães. Em virtude de não haver luz, os oficiais alemães pediram que a mesma fosse instalada, pedido que pelo menos chegou

às mãos do Comandante Militar dos Açores sob a forma de uma nota a pedir a instalação de no mínimo 16 lâmpadas. 
26 A análise aos homens do mar é enviada dois dias mais tarde e revela os números por classes ou categorias: 1ª classe: dois

capitães; 2ª classe: 25 oficiais telegrafistas e 13 de bordo; 3ª classe: 23 marinheiros e uma criada.
27 Efectivamente a família do ex-vice-cônsul não embarcou na viagem que terminou a 30 de Agosto no D.C.A. de Angra,

mas sim mais tarde, ao cuidado do Governador Civil do Distrito da Horta, que acusou a 23 de Setembro do mesmo ano, auto-

rização do Ministro do Interior para fazer seguir para Lisboa a referida família, à semelhança do que havia acontecido com o

ex-cônsul Gustav Wallenstein e família.
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Peter Nicolai Jensen, que, a 12 de Junho de
1916, voltou a ser livre, após a autorização
do Ministério da Guerra por solicitação do
Consulado Geral da Dinamarca em Lisboa
e do Vice-Consulat de Danemark à Fayal,
que o encaminharam de volta ao seu país.
A partir do Ofício de 23 de Setembro, não
foram encontradas mais referências ao
D.C.A. na Horta, cingindo-se esta apenas
ao depósito de concentrados que haveria
de assumir este papel até ao final dos
acordos de paz nos Açores: o de Angra do
Heroísmo.

2.3. O Depósito de Concentrados em
Angra

Em consequência da declaração de
guerra apresentada a 9 de Março de 1916,
surge uma nota endereçada ao C.M.A.,
datada de 14 de Março do referido ano.
Nesta, o Governador Civil de Angra dá
conhecimento ao General Comandante
Militar dos Açores que havia recebido
uma ordem proveniente do Ministro28,
através do Director Geral de Adminis-
tração Política e Civil, a proibir a saída de
súbditos alemães do país. Esta ordem,
extensiva a todo o Comando, antecede em
cerca de mês e meio a criação do Depósito
de Angra, que inicia o seu funcionamento
a 1 de Maio do referido ano29. Alimen-
tados à base de rações de campanha, de
imediato se coloca o problema do
transporte da água. Dois dias após o seu

início, foi pedida autorização para o
aluguer ou compra de um boi (bem como
a necessidade de se arranjar um condutor)
para auxiliar os dois existentes no
transporte das pipas de água para o
interior do Forte de São João Baptista, em
Angra do Heroísmo, local escolhido para
a concentração dos súbditos alemães e
respectivos aliados. O problema advém
não só da chegada dos alemães, mas
também do súbito acréscimo de tropas
convocadas para serviço extraordinário e
diligência de Infantaria nº 16, que acom-
panhou alguns dos recém-chegados
inimigos30, e cujos oficiais, por ordens
superiores, ficaram exclusivamente com o
encargo do Depósito e as suas praças com
o serviço no R.I. nº 25. É a este Regimen-
to que compete o encargo de manutenção
do depósito, nomeadamente ao nível de
pessoal, material e administrativo, bem
como, numa fase inicial, financeiro.

Sabe-se que esta fase inicial perdurou
pelo menos cerca de duas semanas, na
medida em que, no dia 9 de Maio, foi
recebida a ordem de alternar a hora de
apresentação dos alemães entre as 12 horas
e as 18 horas. Aos 13 dias do referido mês,
foi comunicado ao Comandante do R.I. nº
25 que deveria reduzir o piquete de
prevenção a 300 praças, que deveriam
estabelecer-se no parque de Artilharia.
Durante o dia, esta força tinha ordens para
reprimir qualquer tentativa de insubor-
dinação por parte dos concentrados e, à
noite, deveria estabelecer-se no interior do

28 Não é indicada a pasta do referido Ministro, podendo eventualmente ter sido o do Interior.
29 Embora já a 25 de Abril o secretário do Ministro das Finanças peça o número de alemães apresentados (telegrama nº 312).
30 Que acompanharam a vinda de 80 alemães oriundos do continente português a 1 de Maio de 1916, no navio Sagres, ex-

-Taygetos (Gaspar, Manuel Vieira; 2000).



forte, formando-se então uma guarda
constituída por sentinelas volantes, que
estabeleceriam comunicação entre si. Aos
graduados competia fazer ronda ao serviço
dos sentinelas, certificando-se que os
alemães se mantinham em silêncio e reco-
lhidos nos seus aposentos, à semelhança
do resto dos praças do piquete31.

No dia 4 de Maio, três dias após se
ter dado início ao Depósito, é enviado
um ofício da Sociedade Portuguesa da
Cruz Vermelha ao Comandante Militar
da Ilha Terceira a comunicar a nomea-
ção do cidadão angrense Tomé de Cas-
tro, Agente da Empresa Nacional de
Navegação e cônsul dos E.U.A., como
delegado daquela instituição. Com a au-
torização do Ministro da Guerra, este
deveria receber e expedir a correspon-
dência dos concentrados alemães32.

2.4. As instruções e a organização a
que ficaram sujeitos os súbditos
alemães

A 24 de Abril de 1916, a Secretaria
da Guerra enviou ao C.M.A. as primei-

ras instruções para regulamentar os pro-
cedimentos a ter com a concentração
dos inimigos na Terceira. Só posterior-
mente se refere que estas instruções são
aplicáveis aos alemães que vivessem
em outras ilhas. O documento começa
por referir que o Governo da República
resolveu concentrar na referida ilha de-
terminados indivíduos alemães e que,
para tal, o Ministro da Guerra queria que
se levasse em conta uma série de pon-
tos. O primeiro delega no Comandante
Militar dos Açores o poder para tomar
todas as medidas que achar convenien-
tes à defesa do território e à manutenção
da mais rigorosa disciplina entre milita-
res e alemães. O segundo está sub-divi-
dido em seis alíneas que indiciam o
regime a que estão sujeitos os prisionei-
ros de guerra: não poderão estar fora do
seu quartel entre o toque de recolher e o
toque de alvorada; não poderão afastar-
-se de uma distância fixada pelo Coman-
dante Militar, apresentando-se duas
vezes por dia às horas afixadas ao ofi-
cial de serviço que for designado pelo
mesmo Comandante; estão proibidos de
fazer comércio na ilha ou fora dela ou

77O depósito de concentrados alemães na ilha Terceira

31 É bastante provável que os praças em geral tivessem que usar o sabre-baioneta no cinturão como medida de precaução. Um

despacho, datado de 5 de Agosto 1919, ordena que todos os praças do D.C.A., Hospital Militar e de Instrução Militar Preparatória

andassem sempre armados, excepção feita aos faxinas que fizessem voltas fora do forte. A nota refere que nem todas as praças

em diligência tinham armamento distribuído, mas que já se havia dado ordens nesse sentido. Entre os praças do R.I. nº 25, em

1916, deu-se pelo menos uma situação de ameaça com este tipo de armamento, pelo que será legítimo pensar que em virtude do

D.C.A. e do factor guerra, os militares andassem armados, pelo menos dentro do Forte. Esta nota vem reforçar o que já havia sido

decretado a 8 de Dezembro de 1914 nas Instruções para a Guarda do Castelo, no capítulo do sentinela ou plantão da porta

principal, cujo primeiro artigo refere que este “não permitirá que praça alguma das pertencentes às unidades aquarteladas neste

castelo saia sem ir devidamente armada, excepto os impedidos…”. Os oficiais estavam determinados por norma do Ministro da

Guerra a utilizar a pistola 7,65mm M/915, com três carregadores e trinta munições, desde 28 de Agosto de 1916.
32 As instalações desta delegação em Angra do Heroísmo ficavam na Praça da Restauração, nº 19 e para além da troca de cor-

respondência, vales postais e encomendas, chegou-se a pedir à Cruz Vermelha o envio de Postais já impressos com a morada

no estrangeiro, o que ainda foi possível embora não tenha acontecido em três dialectos diferentes, conforme havia sido solici-

tado (Gaspar, Manuel Vieira; 2000).
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ainda de adquirir propriedades rústicas
ou urbanas; não poderão ter relações se-
guidas ou convívio com portugueses ou
mesmo frequentar casas de cidadãos
portugueses, a não ser que se trate de
mulheres e crianças. Na prática, esta
norma seria aplicada também aos portu-
gueses, fruto dos abusos de alguns pra-
ças. Cabe ao Comandante Militar
proteger os súbditos alemães e manter o
respeito por mulheres e crianças, velar
pela sua saúde e higiene, podendo ex-
pulsar para outra ilha ou para a metró-
pole qualquer cidadão português que
contrarie estas medidas. Por fim, é tam-
bém da sua responsabilidade dar conhe-
cimento telegráfico ao referido Ministro
de qualquer ocorrência importante e en-
viar em todos os vapores um relatório
detalhado sobre as medidas tomadas e
acontecimentos dignos de realce33.

O edital afixado pelo Comandante
Militar dos Açores data de 24 de Junho
de 1916 e anuncia a proibição de adquirir
terrenos, de contactar com portugueses
(sem excepções) e de estabelecer comér-
cio. Impõe as horas de reclusão e as apre-
sentações ao oficial de dia do Depósito.
A liberdade de movimentos resume-se a
todo o forte e terrenos do Monte Brasil, à
excepção do paiol do Pico das Cruzes.
Fica, pois, vedada a saída para fora das
muralhas do “castelo”, permitido apenas
com autorização mediante salvo-conduto
e por tempo limitado, assinado pelo Co-

mandante do Depósito. A correspondên-
cia recebida e expedida fica sujeita à
censura do Comando, e deve ser entregue
um dia antes da chegada do paquete para
ser censurada e visada. Isenta de fran-
quia, deverá ser escrita em português, de
modo a evitar demoras. No dia de chega-
da da embarcação, o Comandante do De-
pósito ficaria responsável pela recolha e
entrega da correspondência. Manuscrita
no exemplar em estudo, encontra-se a ob-
servação de que, ao toque do alarme, de-
verão os indivíduos recolher às suas
habitações. Esta norma surge-nos legal-
mente estipulada numa relação provavel-
mente posterior às duas referidas, mas de
data incerta. Contudo, por se encontrar
junto de documentação do mesmo ano,
será de crer que ainda corresponda ao
ano de 1916. De teor mais aprofundado,
este terceiro conjunto de normas proíbe o
direito à posse de aparelhos fotográficos,
topográficos, materiais inflamáveis, pro-
dutos químicos perigosos e utensílios
que, de alguma forma, possam facultar a
evasão, como sejam cordas, escadas, etc.
É-lhes permitido que, em dias em que no
porto não existam embarcações com ca-
pacidade para viagens de longo curso,
passeiem duas horas durante a manhã e
três depois do meio-dia no Monte Brasil,
não ultrapassando os limites fixados e as
instruções da guarda da fortaleza. Podem
assistir a espectáculos e saraus promovi-
dos por eles próprios, sendo a parte lite-

33 Curiosamente, o documento assinado pelo Chefe de Gabinete da referida Secretaria contém seis artigos, mas existe um se-

gundo conjunto das mesmas instruções com um outro artigo que não consta da versão já analisada. Este artigo (6º) refere que

é também da responsabilidade do Comandante Militar dos Açores dar conhecimento ao Ministério da Guerra, em telegrama

cifrado, de todos os funcionários públicos da ilha que tenham alguma relação de parentesco com súbditos alemães. Esta ver-

são encontra-se assinada pelo General do C.M.A. e é possível que tenha sido uma versão enviada aos Comandos Militares de

Ponta Delgada e Horta, ou pelo menos um protótipo da enviada. 



rária previamente censurada e termi-
nando a diversão à hora do recolher. A
estes espectáculos só é permitida a en-
trada do oficial de serviço, que, quando
necessário, deverá fiscalizar coadjuvado
pelo “língua”(intérprete). Poderão sair à
cidade em pequenos grupos, devidamente
fiscalizados por um graduado, e realizar
compras até às 10 horas, bem como con-
sultar médicos e dentistas até às 11 ho-
ras34. A 26 do referido mês, é noticiado
pelo A União a proibição da vinda à bai-
xa de qualquer alemão, à excepção do
único que tinha um salvo-conduto para
realizar compras no mercado local para a
alimentação dos concentrados. Era-lhes
exigido que se apresentassem às formatu-
ras nas horas devidas, excepção feita aos
que tinham mais de 45 anos, que apenas
se apresentavam uma vez por semana;
que procedessem à limpeza dos seus alo-
jamentos, deitando o lixo nos locais de-
signados; e que conservassem as habi-
tações em bom estado de conservação,
bem como os objectos atribuídos para
uso pessoal. Poderiam também tomar
banho na baía do Fanal à hora que o Co-
mandante do Depósito achasse conve-
niente, embora acompanhados por um
graduado, assim como ter animais de es-
timação mediante licença especial. Pode-
riam nomear entre si, e quando possível
por classes, um intermediário para com o
Comandante do Depósito, especialmente
encarregado de transmitir as ordens e de

servir de intérprete. Contudo, estavam
proibidos de fazer qualquer tipo de mani-
festações. Ao Comandante do Depósito e
demais oficiais foi atribuída a responsa-
bilidade de velar pela saúde e higiene dos
concentrados, tal como protegê-los rigo-
rosamente, em especial as mulheres e cri-
anças. Deviam vedar-lhes a posse dos
artigos referidos, passando a revista sem-
pre que considerassem pertinente e fazer
com que não pudessem evadir-se. Deve-
ria existir o máximo controle sobre tudo
o que pudesse entrar na fortaleza, com
atenção especial para pessoas que even-
tualmente transportassem correspondên-
cia não censurada35. A este propósito, a
Ordem de Serviço de 23 de Agosto de
1916 realça a proibição rigorosa e a exis-
tência de punições fortes para quem com-
prasse algo aos alemães, principalmente
estampilhas. Esta questão das estampi-
lhas deverá estar associada à correspon-
dência que eventualmente poderia sair do
campo sem ser sujeita a censura prévia,
como sucedeu em alguns casos.

Nas formaturas realizadas em horas
diferentes de dia para dia, deveria ser fei-
ta a contagem antes de destroçarem. To-
dos os edifícios que tivessem as janelas
viradas para o mar não deveriam ser ilu-
minados e, caso se detectasse uma tenta-
tiva de fazer sinal para o Oceano, as suas
portas interiores deveriam ser de pronto
encerradas. A máxima disciplina tinha
que ser mantida, assim como o respeito
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34 A Ordem de Serviço do C.M.A., de 23 de Agosto de 1916, chama a atenção aos sargentos da ronda para, no caso de encon-

trarem algum alemão na cidade, o entregarem ao Comandante do Depósito ou, em último caso, a algum Oficial.
35 Já desde 16 de Maio de 1916 que nenhum civil podia entrar no Monte Brasil sem o respectivo salvo-conduto, que deveria ser

entregue pelo Governador do Castelo de São João Baptista. Era dirigido aos familiares dos que no seu interior viviam ou aqueles

que exploravam terras. Para tal, foram estipuladas horas para o levantar e afixados cartazes de aviso. A 9 de Novembro de 1918, é

referida a proibição de trazer do Monte Brasil qualquer tipo de material de construção sem a autorização do referido Governador.
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pelas instruções, procurando-se evitar
conflitos e embriaguez entre os concen-
trados. Este último aspecto referenciado
será alvo de análise numa fase mais
avançada deste trabalho, na medida em
que foi fruto de uma atenção especial.

São quatro os meios de repressão
aplicados pelo Comandante do Depósito
de forma taxativa: admoestação, repre-
ensão em formatura (de acordo com os
usos militares), privação do passeio ao
Monte Brasil até quinze dias e prisão
nos calabouços do forte até dez dias. Pa-
ra casos mais graves, deveria a participa-
ção seguir para o Comando Militar dos
Açores.

A referência já feita à existência de
classes expõe a forma como o Depósito
estava estruturado, à semelhança do
existente na Horta e provavelmente em
São Miguel. Numa nota do Comandante
Militar dos Açores para a Repartição do
Gabinete (Ministério da Guerra), datada
de 22 de Novembro de 1916, o depósito
de Angra é descrito como sendo consti-
tuído por três classes, pertencendo a ca-
da uma os indivíduos que, pela sua
origem social assim o exigissem. “…À 3ª
classe pertencem os marinheiros e pes-
soal menor de bordo, fogueiros, etc., à
2ª classe os Oficiais de bordo, telegra-
fistas, etc, e à 1ª classe os Comandantes
e mais alemães concentrados tais como
professores, guarda-livros, gerentes,
proprietários, comerciantes importan-

tes, etc.…”36. Os indivíduos de 1ª classe
casados passaram a habitar os aposentos
do General, Governador do Castelo, ca-
sas de moradia dos oficiais superiores e
várias dependências de órgãos militares
(que tiveram que se mudar para outras
instalações fora do forte). Os solteiros
ficaram aos grupos, em salas. Os de 2ª
classe residiam nas habitações dos ofi-
ciais e de alguns sargentos e nas secre-
tarias de determinados órgãos militares.
Aos solteiros, coube a melhor caserna da
guarnição, adjectivada por esplêndida.
Os de 3ª classe, instalados nas casernas
do R.I. nº 25 e Bataria nº 1 de Artilharia
de Montanha, usufruíam do mobiliário
que outrora era destinado aos soldados
portugueses37. Existiam criadas no inte-
rior do campo, de nacionalidades portu-
guesa e espanhola, que haviam
acompanhado os patrões, provavelmente
inseridos na primeira classe, e que pode-
riam abandonar o campo quando quises-
sem, na medida em que, em virtude da
sua nacionalidade, não eram prisioneiras
de guerra. O passeio efectuado durante o
dia não foi alvo de distinção de classes e
à noite só excepcionalmente é que pode-
riam sair após o recolher. A alimentação
era aparentemente confeccionada pelos
próprios alemães e servida na Igreja do
forte. A cozinha utilizada era a que exis-
tia para a guarnição do forte, muito es-
paçosa e com esgotos38. O hospital
encontrava-se montado em duas caser-

36 Comando Militar dos Açores- Registo de Correspondência expedida para a Secretaria da Guerra- 16/6/1913 a

30/12/1916, Arquivo Geral do Museu Militar dos Açores.
37 As retretes da 1ª classe eram as que anteriormente pertenciam ao General, Governador do Castelo e Oficiais. As de 2ª clas-

se seriam as dos restantes oficiais e sargentos, a que se juntavam algumas feitas no momento. As de 3ª classe haviam per-

tencido aos soldados portugueses e seriam mais algumas que se improvisaram na ocasião.
38 Somente nos primeiros dias de concentração é que se serviram de uma mais pequena.



nas e dependências da Bataria nº 1 de
Artilharia de Montanha e existia um mé-
dico de serviço no campo. Durante o
dia, existiam dois caldeirões de 100 pra-
ças que ferviam constantemente água
mais do que suficiente para os concen-
trados beberem, apesar de esta ainda ser
transportada à base de pipas, o que pro-
vocava o seu racionamento. 

A existência deste relatório prendeu-se
com o facto de algumas reclamações te-
rem sido apresentadas e levadas ao co-
nhecimento de agentes diplomáticos, que
as conduziram às autoridades em Lisboa.
O General António Augusto de Oliveira
Guimarães, Comandante Militar dos Aço-
res até meados de 1917, considera-as de
modo geral infundadas e fruto de elemen-
tos germanófilos que, a seu ver, abunda-
vam na ilha. Como prova, apresentava um
artigo que haviam tentado publicar na im-
prensa local e um relatório médico sobre
o estado dos prisioneiros, que, infelizmen-
te, não teve tempo de reproduzir. É de sua
opinião que estes elementos procuravam
destabilizar o Governo, criando-lhe difi-
culdades. 

Sobre a organização do depósito para o
ano de 1917, a documentação é escassa,
sendo que, em 1918, a situação surge
ligeiramente diferente, mais rigorosa por
um lado e mais condescendente, por ou-
tro. Sabe-se que em finais de 1918 a
defesa da ilha Terceira, bem como a
vigilância dos concentrados, estava a
cargo do Comando Militar de Angra do
Heroísmo, do mesmo comandante do R.I.
nº 25, e que as medidas, em parte
adoptadas para a Guarda do Depósito,
entravam em choque com as idealizadas
pelo Comandante do Depósito de

Concentrados. Nesta troca de ideias, surge
como pano de fundo a imagem de um
certo laxismo do comandante da guarda e
dos sentinelas que, por não estarem a
desempenhar da melhor forma o seu
serviço, colocavam em risco a segurança
do depósito. São referidos inclusive dois
episódios de fugas, quer por recurso a
disfarces quer a cordas. É também
abordada nesse ano a problemática da
venda ilimitada de bebidas alcoólicas aos
concentrados, levantada a 25 de Junho de
1918 pela Repartição do Gabinete da
Secretaria da Guerra. A 22 de Agosto, o
Governador do Castelo de São João
Baptista enviava uma nota ao Director da
Cooperativa Militar de Angra do
Heroísmo, reconhecendo a inconveniência
dos concentrados permanecerem no
interior da mesma, abusando do consumo
deste tipo de bebidas. Refere que existem
ordens superiores para por cobro a esta
situação e que havia sido afixado um
aviso numa das vitrines, bem como
avisado o funcionário para seu cumpri-
mento. Contudo, a medida não surtira
efeito, pelo que se exigia uma nova
divulgação e especial chamada de
atenção. Para que se mantivesse a ordem e
a disciplina, os seus funcionários
deveriam respeitar as normas, proibindo a
entrada a todos os que não se encon-
trassem nos parâmetros admitidos pelo
aviso, procurando-se deste modo evitar
casos graves de embriaguez. Em nova
nota enviada no mês de Dezembro, o
referido Governador relembrava que as
ordens do C.M.A. foram as de não
permitir a permanência dos concentrados
na cooperativa senão pelo tempo
indispensável à realização de uma com-
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pra, procurando-se evitar a venda de
bebidas como a aguardente, genebra, etc.
Contudo, em reunião feita com o Coman-
dante do Depósito e elementos da referida
Direcção Militar, havia ficado resolvido
que a referida cooperativa não voltaria a
vender bebidas aos concentrados,
continuando apenas a fornecer a cantina
dos mesmos com vinho tinto e branco,
cervejas, vinho do Porto, vinho da
Madeira e similares, gasosas e pirolitos. O
pedido de bebidas brancas (uma garrafa
ou mais) teria de vir acompanhado por
uma requisição do Comandante do D.C.A.
ou do Oficial de Serviço. Tal medida
havia resultado por alguns breves dias;
contudo, foi posteriormente ignorada e
ressurgiram os casos de embriaguez, o que
originou uma série de protestos, inclusive
por parte dos médicos, na medida em que
se sentiam incomodados e comprome-
tidos, não só pela saúde dos prisioneiros,
mas também porque, em alguns casos, os
prevaricadores haviam acabado de sair das
enfermarias. Todo o esforço resultara in-
verso às ordens superiormente recebidas,
pelo que a situação tinha que ficar
definitivamente resolvida, o que passava
fundamentalmente pelo acatamen-to das
ordens por parte dos seus funcionários.

A esta obstrução às liberdades dos
alemães, poderá também juntar-se uma
nota do mês de Agosto do mesmo ano a
proibir, por ordem do Secretário do Es-

tado da Guerra, a saída dos concentrados
do D.C.A., bem como o uso de binócu-
los, sendo-lhes apenas permitido contac-
tar com o público através das autoridade
militares.

Apenas em 1919 surge um novo con-
junto de instruções para o Depósito,
aprovando-se algumas inovações e
abandonando-se outras medidas. Estas
surgem em virtude do C.M.A. necessitar
de actualizar as anteriores, designadas
como deficientes e incompletas, numa
fase em que os alemães já podiam co-
municar com alguém que se aproximas-
se da muralha. As novas instruções
legitimam o direito de circular livremen-
te dentro da fortaleza, nos locais permi-
tidos, com o mesmo privilégio em
relação ao Monte Brasil desde o nascer
ao pôr do Sol39. Depois da hora do reco-
lher, tinham que permanecer dentro das
habitações ou então nos restaurantes,
clubes, cantinas e salões de jogos, quan-
do autorizados, e até à hora determina-
da40. Poderiam abrir as janelas caso se
comportassem com modos. Só poderiam
sair das residências por motivos de força
maior e as únicas excepções seriam o
médico e enfermeiro alemães, que, em
serviço, podiam circular a qualquer hora
por todo o forte. As saídas à cidade só
poderiam ser realizadas por motivos im-
portantes, conforme os casos e por tem-
po determinado. Eram acompanhados

39 As excepções eram as casas e barracões do Monte, bem como as zonas com tabuletas a proibir a passagem.
40 A propósito, Manuel Vieira Gaspar refere que, de acordo com o grau de cultura, uns praticavam desporto (atletismo, barra

fixa, natação, futebol, baseball e uma espécie de bowling), e outros dedicavam-se ao ensino (música, piano e violino). Refere

também que haveria uma orquestra, um grupo coral e um grupo de teatro. Existia também uma sala de jogos, de modelismo,

de leitura e biblioteca (Gaspar, Manuel Vieira; 2000). Houve inclusive, por uma vez, uma saída de quatro concentrados à Pra-

ça de Touros de Angra para se familiarizarem com o cinematógrafo. A partir de 1919, ocorreram algumas actuações teatrais

fora das muralhas do forte (A União de 11 de Agosto de 1919).



por um graduado e sempre em número
de dois. Não poderiam afixar nada nas
paredes da fortaleza sem o carimbo e a
assinatura do Comandante do Depósito.
Sempre que fossem chamados por este
ou pelos seus oficiais ou pela secretaria,
tinham que se apresentar, em qualquer
local e cumprir a determinação ou or-
dem, independentemente de ser escrita
ou não. Era proibido ter animais em de-
pendências onde vivessem mais do que
um concentrado; contudo, era autorizada
a criação de coelhos, aves, cabras e car-
neiros em locais determinados, depois
de devidamente presos41. Por fim, todos
os géneros e artigos utilizados para uso
individual ou para abastecimento da
cantina, salshisharia, restaurante e sa-
lões de jogos tinham de ser requisitados
por intermédio da secretaria do depósi-
to42. Neste conjunto de instruções, não
são referidas as normas que englobam
os intermediários das classes, a autoriza-
ção para tomar banho na baía do Fanal e
a obrigatoriedade de recolherem às resi-
dências em caso de alarme. Esta última
estaria já desadequada na medida em
que a guerra já havia terminado e apenas
se aguardava pelos acordos de paz. A
autorização para tomarem banho na
praia do Fanal havia sido indeferida pelo

Alto Comissariado da República nos
Açores em Outubro de 1918 e os repre-
sentantes estariam já aceites por concen-
trados e captores. No que concerne aos
deveres dos oficiais, estes teriam de
promover toda a alimentação convenien-
te, bem como tudo o que fosse necessá-
rio às condições de higiene, limpeza e
conservação das habitações, dentro das
verbas que pudessem disponibilizar.
Quando se justificasse, teriam que requi-
sitar às devidas autoridades os fundos
necessários para que nada faltasse. Man-
têm-se as instruções de 1916, com al-
guns ligeiros acertos ou então com uma
ou outra nova norma. Assim, ao toque
de clarim para as formaturas diárias,
apenas teriam que comparecer os
elementos do sexo masculino, excepção
feitas às crianças e maiores de 45 anos,
sendo que a contagem seria feita por
grupos. Todos os contactos com pessoas
exteriores ao campo (civis e militares)
apenas poderiam ser estabelecidos
através da presença de um oficial do
Campo, na secretaria43ou na casa do
súbdito alemão, caso estivesse fisica-
mente debilitado. Com excepção destes
casos, perante a possibilidade que tal
pudesse acontecer, teria sempre de haver
alguém do campo junto do prisioneiro. É
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41 A propósito dos trabalhos que poderiam fazer, estes já estavam previstos desde 1916, ano em que o Ministro da Guerra deu

autorização para tal, a desde que não fossem contra as normas. Em 1918, podiam trabalhar por especialidades, sem contacto

com terceiros, em trabalhos de jardinagem ou de oficina, podendo vender o produto por intermédio de alguém nomeado para

esse fim ou pelo pessoal do Depósito, a preços normais e sem dar azo a reclamações.
42 Manuel Vieira Gaspar, na sua obra As Bóias de Correio no Mar dos Açores e outras Histórias, Vol. I, p.179, refere que em

terreno anexos desenvolviam a horticultura e avicultura. Refere inclusive a existência de “...barbearia, sapataria, padaria e

até peixaria com o peixe apanhado à linha nas costas do Monte Brasil...”, bem como consultório de dentista. A documenta-

ção encontrada para o presente trabalho não permitiu confirmar estas indicações.
43 A partir de Julho de 1918, e após obras em três salas do palácio do Governador do Castelo de S. J. Baptista, criou-se uma

sala específica para as visitas aos concentrados, a pedido do Comando Militar de Angra do Heroísmo. 
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pedida a máxima disciplina e rigor nas
instruções por parte da guarda da polícia
e na entrada de produtos e pessoas no
depósito. A referida guarda usufrui do
poder de remover uma ou outra sentinela
da sua posição normal. Por proposta
médica, poderão ir ao dentista civil em
grupos de dois a três, sempre acom-
panhados por um graduado. Os meios de
repreensão aplicáveis pelo Comandante
do Depósito mantêm-se inalteráveis.
Estas normas são datadas de 10 de
Fevereiro e foram modificadas ao longo
do referido ano de 1919. A 30 de Maio,
enquanto se aguardava a resolução dos
acordos de paz, os alemães foram
autorizados superiormente a sair durante
o dia em moldes semelhantes aos de Pe-
niche e Caldas da Rainha, não sendo,
todavia, permitido a sua mistura com a
população. Ao nível local, opta-se por
autorizar a saída de grupos de seis
elementos, o que já se fazia antes da
proibição por parte da Secretaria da
Guerra, em Setembro de 1918. Um
reflexo deste novo ambiente são os
conflitos que começam a surgir entre a
população e os concentrados que se
deslocam livremente à cidade de Angra
do Heroísmo.

3. As condições de vida no D.C.A.

Neste novo capítulo, irão ser aborda-
das as diferentes vertentes presentes no
dia a dia dos concentrados alemães e,
sobretudo, os que lhes tocavam mais di-
rectamente, como é o caso das suas pre-
tensões ou da sua higiene. Pretende-se
deste modo reavivar não somente o de-

vir histórico na sua mais completa estru-
tura, mas também as expectativas e
desilusões do Homem, enquanto ser
completo e alvo de estudo.

3.1. A correspondência e a censura

A correspondência do D.C.A. poderá
ser encarada sob duas perspectivas: a rela-
cionada com os concentrados, mas que
não advém dos próprios (entre órgãos do
Exército e destes com instituições civis), e
a que é enviada pelos mesmos, revelando
as suas expectativas, medos e anseios. Se-
rá este último caso, uma forma de corres-
pondência entre os súbditos alemães e as
chefias do Exército, desde o Comandante
do Depósito ao Ministro da Guerra. A par-
tir desta separação, a análise foi efectuada
recorrendo-se a termos utilizados na época
e que ainda hoje são conhecidos, como é o
caso das pretensões através de requeri-
mentos e as informações sobre paradeiro.
Não faz parte dos objectivos deste traba-
lho abordar a censura no seu sentido mais
vasto, enquanto instrumento de fiscaliza-
ção social. Apenas será abordada enquan-
to pertinente para o alvo em estudo, ou
seja, para os concentrados alemães.

3.1.1. A correspondência entre insti-
tuições portuguesas

Em termos da correspondência pes-
soal dos alemães, o primeiro ofício en-
contrado aquando da criação dos D.C.A.
no Faial, Terceira e S. Miguel reporta-se
a 1 de Maio de 1916. Neste, o Co-
mandante Militar dos Açores avisa o



chefe dos Serviços Telegráficos de An-
gra do Heroísmo que não deve aceitar
qualquer tipo de correspondência alemã
sem o respectivo visto do C.M.A.. Qual-
quer carta suspeita deveria ser enviada
ao Comando para posterior fiscalização.
Em S. Miguel, foi adoptado idêntico
procedimento, pelo que será de acreditar
que o mesmo se tenha passado na Horta.
O percurso da correspondência enviada
por um súbdito alemão e o seu destinatá-
rio envolvia a censura realizada no
campo, o visto que permitia a sua saída
e a entrega a um representante da Cruz
Vermelha Portuguesa44, que se assegura-
ria de a expedir para o seu destino. Em-
bora o circuito inverso também fosse da
sua competência, existiam outras formas
de a correspondência chegar aos concen-
trados alemães, como através do Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros,
Direcção-Geral dos Negócios Políticos e
Diplomáticos, Ministério da Guerra, Co-
mando Militar dos Açores, D.C.A., entre
outros. Contudo, com o passar do tem-
po, tornou-se mais pertinente estabelecer
um procedimento legal único a adoptar
com esta correspondência, mercê das
confusões e extravios. A 6 de Setembro
de 1916, deu entrada no Comando Mili-

tar dos Açores a cópia das instruções es-
pecificamente elaboradas para este
efeito. Contudo, existe o registo, mas
não a nota. Em Agosto, o Depósito avi-
sou todos os concentrados de que qual-
quer reclamação que quisessem fazer
por intermédio do Cônsul americano, te-
ria de ser apresentada em primeiro lugar
ao Comando do Depósito45.

Em Novembro, começam a aparecer
por escrito notificações das primeiras
desordens relacionadas com a
correspondência: quem deveria remetê-
-la e recebê-la, o que fazer com a
dirigida a inimigos que ali não
estivessem concentrados, a questão dos
extravios e do vaivém de muitas cartas
por qualquer erro ortográfico ou de
leitura. Neste mês, fica determinado que
deveriam ser devolvidas aos remetentes
ou à Cruz Vermelha e não à Embaixada
Alemã em Madrid, Ministério dos
Negócios Estrangeiros ou à Legação de
Espanha em Lisboa, mas os efeitos
persistem em continuar, até que, em
Dezembro, é dada nova ordem para que
toda a correspondência expedida e
recebida dê entrada na Secretaria da
Guerra46. A partir desta altura, a proble-
mática da correspondência diminuiu de
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44 Este representante não foi exclusivo para o D.C.A de Angra do Heroísmo. O cargo também existiu em Ponta Delgada, a

partir de 6 Junho de 1916, com o título de Presidente da Comissão Local e Correspondente da Grande Comissão Internacio-

nal de Auxílio e Correspondente Postal dos Internados e Prisioneiros de Guerra (Cruz Vermelha). Tratava-se do Sr. Frederico

Pereira, gerente do banco micaelense (Açoriano Oriental nº4229, de 3/6/1916).
45 Internamente, é enviada uma nota ao C.M.A. a explicar que os salvo-condutos são enviados diariamente entre as 8h e as

16h a 5/6 alemães, para além dos que vão adquirir géneros para o rancho na presença de um graduado. No referido espaço de

tempo, a Secretaria do Consulado Americano encontra-se fechada, pelo que se pensa que as reclamações são feitas pessoal-

mente ao próprio Cônsul quando este se dirige semanalmente à fortaleza, com um salvo-conduto entregue pelo Quartel Gene-

ral do Comando.
46 É também ordenado que, antes de enviar a correspondência cujo destinatário fosse desconhecido, se questionem os

concentrados do campo para averiguações ou correcções.
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intensidade, embora se tenha mantido
ainda por mais algum tempo47. Sabe-se
que um dos factores mais relevantes, ao
nível das cúpulas governamentais, sobre
este assunto partiu de pelo menos duas
queixas da legação espanhola (re-
presentante dos interesses alemães em
Lisboa), que, invocando as disposições
assinadas por Portugal na 4ª Convenção
de Haia sobre leis e costumes de guerra
terrestre, pediu para que as mesmas
fossem respeitadas, assegurando a
correspondência entre os alemães e suas
famílias. Outro caso será o da Agência
Consular dos EUA na ilha Terceira que,
em Dezembro do mesmo ano, questio-
nou o Comando sobre o paradeiro duma
primeira carta enviada por um alemão à
agência, mas nunca recebida. O ofício
do Consulado de 12 de Dezembro coroa
um processo que já havia feito correr al-
guma tinta desde o dia 1 do mesmo mês.
Sabe-se que existiam reclamações por
parte dos concentrados e, ao que tudo
indica, esta carta do alemão Paul Weide-
mann (Presidente dos Concentrados), re-
lacionada com questões de saúde, era o
reflexo de uma insatisfação generaliza-
da. O Comandante Militar dos Açores de
pronto remeteu um relatório médico ao
Ministro da Guerra sobre o assunto. As
mesmas reclamações podem ter chegado
inclusive à comunicação social da épo-
ca, na medida em que também foi envia-
da uma nota a comprovar tudo o que
havia sido dito em relatório anterior
(desconhecido), sendo um desmentido
cabal ao Jornal O Mundo.

Pela documentação analisada, o pro-
blema ressurge em Maio de 1919 pela
voz do embaixador de Espanha em Lis-
boa, o que parece ter feito estremecer
novamente o equilíbrio da circulação de
correspondência, na medida em que, pou-
cos dias depois, o Comando Militar pede
ao Comando do Depósito cópias de to-
das as instruções recebidas directamente
da Secretaria da Guerra sem o conheci-
mento do C.M.A. O cônsul queria ques-
tionar os alemães sobre uma ordem de
serviço interna ao depósito. A informa-
ção poderá ter saído pela Muralha ao
longo do “caminho coberto”, na medida
em que eram vistos indivíduos junto
desta durante o dia e a noite.

3.1.2. A busca pelos parentes e as pre-
tensões dos súbditos alemães.

São inúmeros os pedidos de informa-
ção sobre o paradeiro de alemães e mes-
mo de suas famílias, presumivelmente
considerados como prisioneiros de guer-
ra. É o Ministério da Guerra que actua
como intermediário entre a procura in-
ternacional e o Depósito de Concentra-
dos em Angra, muitas vezes por
solicitação do Ministério dos Negócios
Estrangeiros. Estes intercedem normal-
mente por solicitação internacional,
nomeadamente de Espanha ou a pedido
do Bureau Internacional de la Paix,
Service des Victimes de la Guerre,
sediado em Berme, principalmente
durante 1916 e 1917. Estas notas e as

47 Contudo, persistem algumas dúvidas sobre a sua final resolução, já que em 1919 o problema reaparece.



suas respostas acabam por fornecer uma
série de informações sobre o presumível
concentrado, desde o sítio onde foi visto
pela última vez, o nome da embarcação
a que pertencia ou mesmo o local onde
se presume que estivesse. Nem todos os
procurados são de origem alemã. São
também procurados pelo menos dois
austríacos e, para muitos dos que não se
encontram em Angra, são apontados
como destinos: em liberdade, a Espanha;
e igualmente presos, a Inglaterra e o
Canadá48. Com o intuito de satisfazer
tais pedidos, já não pelo Ministério da
Guerra, mas sim pelo Estado Maior do
Exército (visando o serviço de
Informações Inter Aliados), surge em
1918 nova relação nominal e respectivas
actualizações. 

O anseio de rever as suas famílias é
naturalmente forte também por parte dos
concentrados na ilha Terceira. Os regis-
tos de requerimentos são muito ricos
neste sentido. Procuram a restituição da
liberdade fora do país, garantir um bom
nível económico, resolver problemas
pessoais ou familiares, assegurar o espí-
rito de grupo, aliviar a dor da perda de
entes queridos ou mesmo apenas a trans-
ferência para o continente. No que con-
cerne às tentativas de sair do depósito de

Angra, surgem uma série de pedidos a
diferentes personalidades desde o Co-
mandante do Depósito até Sua Alteza D.
Afonso XIII, Rei de Espanha, passando
pelo Presidente da República, Ministro
da Guerra, Consulado Geral de Espanha
em Lisboa e Cônsul Geral da Suécia. A
nível económico, as pretensões referem-
-se à vinda de quantias económicas, pro-
venientes quer de negócios próprios,
quer de outras formas não detectadas49.
É o caso do pedido de adiantamento de
200 escudos ao Cônsul de Espanha e de
correspondência enviada ao Presidente
da Intendência dos Bens Inimigos em
Lourenço Marques ou ao Depositário
Administrador dos Bens Inimigos na
Guiné Portuguesa50. Surgem também re-
querimentos a pedir bens pessoais, que,
por extravio ou esquecimento, não acom-
panharam os seus donos e mesmo recla-
mações ao Estado Português por ainda
não terem sido pagos determinados ser-
viços realizados antes da declaração de
guerra, a que se podem aliar pedidos de
indemnização pela diferença das passa-
gens pagas entre a Madeira e os Aço-
res51. Aparecem também pedidos de
transferência e mesmo de expulsão para
qualquer país neutro, como Espanha, pa-
ra o continente, por vezes por motivos
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48 Já em 1916 foi organizada uma lista de nomes e de informações sobre os concentrados, cujo teor se desconhece.
49 De acordo com um apontamento oriundo da Alemanha, Manuel Vieira Gaspar, na sua obra As Bóias de Correio no Mar dos Aço-

res e outras Histórias, Vol. I, refere inclusivamente que um internado transaccionava com sucesso com o seu banco nesse país.
50 São também recebidos donativos da Cruz Vermelha Americana e Internacional, do Consulado Americano (1916), da Secre-

taria Particular de S. M. Rei de Espanha e Embaixada dos Estados Unidos em Espanha (1917), a cujas entregas se exigia co-

mo prova um recibo. Os extravios de cheques, encomendas e vales telegráficos estão documentados. De acordo com Helena

Matos, no final da guerra a Cruz Vermelha portuguesa avaliava em 451000 francos o montante que entregara aos internados

em geral e às mãos destes haviam chegado mais de 80000 cartas.
51 Neste caso, o requerimento era dirigido à Secretaria da Guerra, mas outras podiam ser feitas a instituições particulares,

como, por exemplo, a Alfândega de São Vicente de Cabo Verde.
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de saúde (transferência para os Depósi-
tos de Caldas da Rainha e Peniche) e pa-
ra o Faial (antigos empregados do cabo
submarino). Existe inclusive a sugestão
para que Espanha seja mediadora na troca
de soldados portugueses capturados e
concentrados alemães e correspondência
(de teor desconhecido) enviada ao
Comandante dos Prisioneiros de Guerra
alemão na cidade do Cairo-Egipto. Por
despacho do Ministro da Guerra, é inde-
ferido o emprego de requerimentos co-
lectivos e informado que estes são
individuais52. Estes pedidos ascendiam à
hierarquia militar conforme o caso e
muitos parecem terem sido aceites sem
grandes dilemas. É o caso das idas ao
cemitério ou da união de famílias dentro
do campo. Outros mais comprometedo-
res foram mesmo proibidos, como é o
caso das aulas externas e do ensino de
alemão às crianças. Existem também
uma série de casos cujo desfecho parece
ter sido positivo, por vezes, para os en-
volvidos: são os casos relacionados com
os que se pretendem naturalizar como
portugueses. Num caso de despacho
indeferido, é feito apenas o pedido sem
qualquer tipo de argumento para tal. Ou-
tros três indivíduos (com despacho des-
conhecido) indicam ser já efectivamente
portugueses e têm documentos compro-
vativos, sendo que um já havia servido
no Exército Português. Foi enviada do-
cumentação da unidade militar sediada
em Tomar a comprovar um destes pedi-
dos. São um exemplo de outros casos
que existiram, cuja documentação, por
vários motivos, se encontra desaparecida.

Esta ideia é assente em factores de or-
dem cronológica e nos nomes que figu-
ram nos pedidos. Existe, contudo, um
caso em que a documentação permite
perceber como estes processos podiam
funcionar. A 10 de Julho de 1916, deu
entrada no Ministério da Guerra um re-
querimento de dois alemães (de 18 e 17
anos, respectivamente), filhos de mãe
portuguesa e de pai germânico, já faleci-
do. O Ministro pediu então ao C.M.A.
que se pronunciasse sobre o assunto, in-
dicando se os mesmos tinham qualidade
de portugueses, leais e patriotas, questi-
onando-os se queriam integrar o Exérci-
to Português. A resposta enviada pelo
D.C.A. afirmava que sim, que pareciam
possuir qualidade de portugueses, leais
e patriotas e que pretendiam integrar as
fileiras do Exército nacional. O facto de
não ter vindo mais correspondência de
Lisboa sobre o assunto poderá indiciar
que o mesmo havia ficado pelo último
ponto abordado.

3.2. Os problemas reinantes no interi-
or do D.C.A.

3.2.1. As obras e as mudanças
de instalações

Consequência imediata à entrada de
centenas de prisioneiros de guerra no For-
te de São João Baptista, foram as obras e
mudanças dos órgãos existentes no seu
interior, a começar pelo Comando Militar
dos Açores. A 14 de Maio de 1916, este já
se encontrava instalado fora das muralhas

52 Surgem também pedidos de natureza mais íntima, como é o caso do marido que pede para saber da esposa à Administração



do forte, com o seu Quartel-General esta-
belecido provisoriamente em algumas sa-
las do edifício do Colégio (Palácio dos
Capitães Generais), na parte contígua ao
da extinta 5ª Divisão do Exército. Este
facto, aliado à circunstância de ainda a 3
de Julho existir uma parte do arquivo no
Forte de S. João Baptista, levaram a que
desde muito cedo se pedisse a transferên-
cia do prédio da extinta divisão do Minis-
tério do Interior para o da Guerra, de
modo a evitar os grandes transtornos do
expediente diário, aumentando-se assim
as instalações53. A 9 de Junho, perante a
eminente chegada dos concentrados do
arquipélago da Madeira, é pedido ao Go-
vernador Civil de Angra o edifício do An-
tigo Convento da Graça, no largo 1 de
Agosto, para quartel da 9ª Companhia de
Metralhadoras do R.I. nº2554. A 29 de
Agosto de 1916, em virtude da chegada
dos concentrados alemães e da intenção

de evitar o contacto entre praças e o ini-
migo, encontravam-se já fora das mura-
lhas do forte os seguintes órgãos e
unidades55: o Comando Militar dos Aço-
res, o Distrito de Recrutamento nº 2556, o
Regimento de Infantaria e Reserva nº 25,
a Inspecção da Instrução Militar Prepara-
tória, o seu encarregado no mesmo distri-
to, a Inspecção de Engenharia e a
residência do General Comandante Mili-
tar, agora a residir no Hotel, cuja “…clas-
se não é fácil de definir…”57. A 22 de
Maio de 1917, quase todos os edifícios no
interior do forte estavam ocupados com
os concentrados alemães e os poucos ser-
viços que lá ficaram trabalhavam em es-
paços muito reduzidos e compactos58.

As obras efectuadas no interior do For-
te de São João Baptista são o reflexo não
só da criação do D.C.A., como da própria
época em que se vivia, não só ao nível da
guerra, mas também ao nível da própria
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do Concelho de Valência; autorização para casar; a esposa que pede para se juntar ao marido; a autorização para leccionar o

alemão às crianças ou para estas poderem ir às aulas externas; para depositar coroas de flores na campa do filho ou do mari-

do; ou mesmo da viúva portuguesa que pede para se juntar à sua família no Porto, em virtude da morte do marido, ou por ter

mais de 45 anos.
53 Este edifício, aparentemente também chamado de “Palácio”, era dividido a meio por ambos os ministérios, embora estives-

se provisoriamente cedido ao primeiro. O Governador Civil vivia na parte do Ministério da Guerra, e da Agência do Banco

de Portugal e emprestou a parte contrária, o que acabou por os restringir a todos, originando um pedido para alugar casas de

modo a instalar secretarias (entre mais) até que o Banco de Portugal pudesse libertar a parte do edifício que outrora havia

pertencido à dita Divisão.
54 A 13 do mesmo, por ordem Director Geral da Fazenda Pública, o edifício é entregue ao C.M.A., embora estivesse arrenda-

do sem prazo à Sociedade Filarmónica Recreio dos Artistas.
55 A saída destas unidades e a sua reinstalação exigia infra-estruturas conforme a arma e a especialidade da mesma. Por exemplo,

a 5 de Dezembro de 1917 e em virtude de continuarem a chegar súbditos alemães, o C.M.A. é forçado a pedir à administração do

concelho de Angra um edifício para aquartelar a Bataria nº 1 de Artilharia de Montanha, necessitando para tal que este tivesse

uma área suficiente para instalar entre 80 a 100 praças, mais três secretarias, um arquivo, uma cozinha e cavalariças.
56 Alojado no palácio do Governador Civil, na sala das sessões da Junta Geral.
57 Nota 476 de 29/8/1916, in C.M.A- Registo de correspondência expedida para a Secretaria da Guerra- 16/6/1913 a

30/12/1916.
58 A título de exemplo, surge o caso da delegação da Administração Militar que trabalhava numa área de 4,7m x 3,8m com 4

secretárias, 4 estantes grandes envidraçadas, 6 cadeiras e 1 lavatório, entreoutros artigos. Apenas existia uma porta e uma ja-

nela, que não podia ser aberta durante as horas de expediente.
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tecnologia. Deste modo, temos a expansão
da rede eléctrica no interior dos edifícios
militares, sendo o caso dos concentrados
alemães realçado logo quando do início
do campo. A 22 de Setembro de 1916, e
uma vez saído o R. I. nº 25 do forte, a
quantia que podia ser despendida com a
luz eléctrica cifrava-se nos 38 escudos e
48 centavos (mais 14$86 de taxa), corres-
pondentes à iluminação do Forte, Bataria
nº 1 de Artilharia de Montanha, 10ª Com-
panhia de Reformados e Hospital Militar,
e seria paga através das verbas destinadas
às despesas com os concentrados. Em
Maio de 1918, o contrato com o “conces-
sionário da luz eléctrica” era revestido de
cláusulas especiais cujo teor não se conse-
guiu averiguar. Contudo, em virtude da si-
tuação de guerra e do facto de estar a
terminar o referido contrato, a companhia
de luz decidiu não o renovar, podendo
apenas substituí-lo por um normal, nas
mesmas condições de qualquer particular
e dos concentrados alemães ($70 por cada
lâmpada de 16 velas, por mês)59.

Perante o problema das condições de
higiene e saúde de um tão grande número
de pessoas num espaço restrito, de
imediato se coloca o problema das retretes
cujo teor será aprofundado posterior-
mente, quando neste trabalho for abor-
dado o problema da higiene e limpeza. À
medida que o D.C.A. foi crescendo,

aumentou também a necessidade de as
construir em maior número e em melhores
condições. Em finais de Dezembro de
1916, ainda não havia sido iniciada a sua
construção por falta de verbas mas o local,
embora polémico, já havia sido definido60.
A 7 de Março de 1917, o Ministro da
Guerra pediu um ponto da situação,
sublinhando a urgência na sua conclusão.

Outro local objecto de remodelação
foi a antiga Igreja de S. João Baptista,
nomeadamente o seu telhado, por se
encontrar em estado de ruína. Em nota de
15 Junho de 1916, o C.M.A. envia uma
proposta à 2ª Direcção Geral, procurando
legitimar a verba para a sua reparação.
Deste modo, é revelado que a Igreja
servia como local de apresentação e de
refeitório61 dos concentrados alemães, em
virtude de não haver outro sítio onde estes
pudessem reunir-se para esses efeitos.
Uma vez terminada a concentração, o
mesmo edifício seria utilizado como
ginásio, parque de artilharia e metralha-
doras, arrecadação de material e de
viaturas, pelo que necessitava de obras
urgentíssimas, na medida em que a chuva
e o vento colocavam em risco quem lá es-
tivesse. Em Agosto, ainda surgem pedidos
neste sentido e foi preciso que um aciden-
te ocorresse, embora sem danos pessoais,
para que em Setembro efectivamente as
obras se iniciassem.

59 A este propósito, o Governador do Castelo envia uma nota ao C.M.A. a comunicar que havia um engano no ofício enviado

pelo empresário da luz eléctrica, na medida em que o prazo do contrato apenas finalizava em Agosto do mesmo ano.
60 O local da sua construção envolveu em polémica a Engenharia Militar e o Governador do Castelo de S. J. Baptista, na medida em

que o último considerava o local prejudicial para a higiene das casernas e dos outros edifícios existentes, a cerca de 10 m. Numa nota

por ele enviada, a 15 do mesmo mês, refere que ainda se está a tempo de mudar o local, havendo para tal imenso espaço disponível. 
61 Em finais de 1916, a única excepção era a dos alemães que trabalhavam na enfermaria e que comiam numa casa à parte.

Embora o local de apresentação fosse de maneira geral a parada do forte, as formaturas eram feitas no interior da igreja quan-

do o mau tempo não o permitia.



Num relatório apresentado à Reparti-
ção do Gabinete do Ministro da Guerra a
29 de Maio de 1916, dando conta de uma
recente visita ao forte de S. J. Baptista, o
General Comandante Militar descreve a
situação referente à urgentíssima falta de
água: eram 700 praças, mais oficiais,
sargentos e famílias, bem como os
concentrados alemães a viver no interior
do forte, sendo a água transportada em
pipas e tirada com a ajuda de bois, em
número insuficiente, apesar de ter sido
autorizado o aumento de mais um carro e
respectivo animal. As praças não tinham
casa de banho com capacidade para serem
realizadas qualquer tipo de lavagens, por
mais pequenas que fossem, e grassavam
pela ilha inúmeros casos de febres
tifóides, peste e doenças endémicas. Caso
não se optasse pela canalização da água,
as consequências destas doenças no
interior do forte poderiam ocasionar
contornos bastante desagradáveis62. Por
ser uma questão urgente e imprescindível,
o General Comandante Militar dos
Açores havia determinado que o
Inspector das Fortificações e Obras
Militares fizesse um projecto sobre a
mesma. Em notícia d’A União de 23 de
Junho de 1916, é referida a autorização
para se avançar com a obra, mediante um
orçamento de 10527$00 e, a 27 de Julho,
é aberto concurso para o fornecimento de
mão-de-obra e tubagem de ferro. Num
telegrama enviado à mesma repartição,
durante o mês de Agosto, é pedida a

dispensa de todas as formalidades legais
em virtude de ser da máxima urgência a
resolução do problema, tendo em conta
que o abastecimento de água se tornara
impossível. Em Setembro e Outubro do
mesmo ano, a Comissão Executiva da
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
e a Capitania do Porto da mesma cidade
dão autorização e isenção de imposto
“…perante tamanha utilidade e necessi-
dade pública…”63 sobre o material desti-
nado à canalização bem como a areia a
retirar do Porto Novo e Baía do Fanal.
Em Novembro, encontravam-se 60 operá-
rios envolvidos nas obras (cujo fim se
previa para o mês seguinte) e a água era
racionada, mas suficiente. Em finais de
Dezembro, as obras encontravam-se
praticamente concluídas, mas erguia-se o
espectro da falta de verba pelo que se
pedia a intervenção do Ministro da
Guerra, caso isso se verificasse64.

3.2.2. A alimentação e as despesas
efectuadas.

A 28 de Abril de 1916, foi recebido
um telegrama oriundo de um Ministério
(provavelmente da Guerra) ordenando o
abonamento da ração de campanha a to-
dos os alemães nas circunstâncias pre-
vistas pela Lei do dia 21 do mesmo mês.
Apesar de ainda não se ter iniciado o
Depósito, parece que os alemães já
estavam a ser concentrados em algum
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62 Mesmo ao nível de custos, a água canalizada revelava-se como mais rentável, na medida em que por ano gastava-se

459$84 centavos no regime existente, mais o custo da compra e manutenção dos carros.
63 Comando Militar dos Açores, 1916, Correspondência recebida de diversas autoridades civis: - vários. A.M.M.A.- Fia 27.
64 A soma enviada, no montante de 19404$00, correspondia à 3ª parte do orçamento enviado para as pequenas obras a reali-

zar em todo o forte, bem como para as retretes e canalização.
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espaço, como é o caso das tripulações das
embarcações apreendidas65. Com o início
do depósito, começaram a surgir as dúvi-
das. Como, por exemplo, a ração a dar às
crianças ou mesmo às mulheres. Estas
parecem ter sido alimentadas pelo Estado
quando não havia condições dos maridos
as sustentarem. Às crianças, foi abonada
(1916) em metade da ração de um adulto
($34). Em Junho deste ano, foi formada
uma comissão constituída pelo tesoureiro
do Conselho de Administração de
Infantaria nº 25 (um subalterno, um
sargento e três alemães) para a escolha
dos géneros do rancho, inclusive a sua
compra no mercado local66. Dois dos
géneros muito visados nesta fase são a
galinha e o chouriço, géneros caros em
relação à carne de vaca, ao peixe, ao leite,
à carne de porco e aos ovos67. Os géneros
eram trazidos muitas vezes pelos próprios
fornecedores nas suas carroças,
acompanhados por um praça. Ainda em
1916, surge um problema singular. Tanto
quanto se torna possível entender, os
considerados “prisioneiros de guerra”

assumiam um estatuto que não lhes per-
mitia trabalharem de faxinas na cozinha,
pelo que teriam de ser os portugueses a
assumir estas funções. São então pedidas
instruções para se saber quais os serviços
que estes poderiam fazer para se evitar
que fossem os soldados lusos os únicos a
desempenhar estas tarefas. Sabe-se que a
terceira classe dos concentrados efecti-
vamente trabalhou nas cozinhas, servindo
a primeira, e que os soldados portugueses
receberam ordens do Ministro da Guerra,
Norton de Matos, para não fazerem servi-
ços de faxina e similares aos concentra-
dos.

A grande herança deste ano para o se-
guinte foi o problema da escassez do pão.
Já com o seu preço por quilo em clara as-
censão, este atinge o seu auge em 1917 le-
vando a que se criasse toda uma série de
alternativas que afectariam a dieta dos
súbditos alemães. A 31 de Março, o
D.C.A. informa o Comando que o pão é
de boa qualidade e de trigo. No dia se-
guinte, um telegrama oriundo do Gover-
nador Civil adverte para a necessidade de

65 Helena Matos refere que o Diário de Notícias de 13 de Março de 1916 transcreve umas curtas linhas da Agência Reuters

de que na Beira, Moçambique, haviam sido “…internados todos os alemães ali residentes e requisitados os navios e reboca-

dores alemães…” (O lado desconhecido da Primeira Guerra). A partir desta ideia será legítimo acreditar que nos Açores estes

tenham ficado sobre vigilância, nesta fase de incertezas, ainda que as autoridades não tenham assumido qualquer tipo de en-

cargo económico (veja-se o caso da Horta). Manuel Viera Gaspar avança mesmo que o paquete Admiral apresado na Beira

(Moçambique) serviu de campo de concentração em Lourenço Marques, quer para a tripulação quer para os residentes, até

serem transferidos para os Açores (As Bóias de Correio no Mar dos Açores e outras Histórias, Vol. I, pág. 171).
66 Em virtude da crise económica que se vivia, recomenda-se ao Comando Militar dos Açores que as ementas privilegiem de-

terminados produtos em relação a outros mais caros, que deveriam ser minimamente utilizados, senão mesmo eliminados das

ementas.
67 Este último género foi alvo de uma breve problemática entre o C.M.A. e o Comissariado da Polícia, em Maio de 1917.

Sendo necessários cerca de 540 a 600 ovos para os concentrados, o fornecedor do mercado local queixava-se que a Polícia

lhe apreendia os ovos destinados aos mesmos. O Comando pediu então que o deixassem reunir a quantidade pretendida ou

então que fossem os próprios a fornecer ao depósito. Este episódio, apesar de pequeno, reflecte a dificuldade de o Governa-

dor Civil assegurar a existência de determinados víveres, o que já havia acontecido em Lisboa antes da Guerra, mas com o

pão. Já em finais de Novembro de 1916, a impressa local havia destacado a medida dando-lhe um toque de humor.



evitar complicações resultantes da gravosa
falta de trigo e farinhas cujo fornecimento
não era assegurado pelos abastecedores às
tropas para além de 30 de Abril. Tempora-
riamente resolvida a questão, eis que
novamente se levanta o problema em
finais de Maio. A falta de trigo ameaçava
então acabar com o fornecimento de pão a
partir de Junho. Sem padaria que
assegurasse o seu provimento, procurava-
-se substituir na sopa o pão por outros
géneros, tais como a fécula de legumes,
batata, farinha, etc, gastando-se por dia
220 Kg de pão em substituição dos 375 kg
estimados. O problema acentua-se na
medida em que também se torna difícil
encontrar os géneros substitutos. No dia 1
de Junho, o Governador do Castelo da S.
J. Baptista adverte que, no dia seguinte, já
não haveria pão para os concentrados.
Nesse dia, um edital foi enviado pelo
Governador Civil de Angra do Heroísmo a
regulamentar o fabrico e consumo de pão
e a pedir a substituição deste nas sopas por
feijão e legumes. Esta ideia foi corrobora-
da pelo Ministro da Guerra, mas com a
condição de ser fornecido algum tipo de
pão. Aparentemente, o problema foi con-
tornado pelo “pão de mistura”. Em finais
de Julho, é o milho que escasseia, pelo
que o referido pão não podia ser assegura-
do. Entretanto, o trigo estabilizou, mas a
um preço alto. Em Setembro, tornou a su-
bir e, em Outubro, são as padarias que fal-
tam, reflexo directo da crise que levou a

que muitas fechassem as portas68. Contu-
do, a solução parecia estar à vista uma vez
que uma nova padaria se preparava para
abrir. Para 1918 e 1919, não se encontrou
documentação deste teor, excepção feita a
uma nota de 8 de Outubro de 1918, em
que se deixa a cargo dos concentrados a
confecção dos ranchos, medida que pode
ser encarada como de alguma estabili-
dade, senão mesmo fartura69.

Outro aspecto intimamente associado
às despesas dos concentrados terá sido o
material envolvido no processo, fornecido
pelo Governo Português a cada con-
centrado. Para além do material de
limpeza, distribuído ao longo do tempo
de existência do depósito, será de registar
o imenso esforço desencadeado durante o
primeiro ano de vida do D.C.A. A 30 de
Abril de 1916, o C.M.A. pede ao Coman-
dante do vapor Sagres 80 colchões, 80
travesseiros e 160 mantas. A 3 de Maio,
face à chegada de novos recrutas, o R.I.
nº 25 informava o Comando Militar da
urgente falta de artigos de cama, mobiliá-
rio e utensilagem, que haviam sido em-
prestados ao campo. No dia 5, é requi-
sitado ao Hospital Militar material para o
refeitório. Em Julho, surge o primeiro
ponto de situação por parte do Comando.
Em nota enviada ao Governo, menciona-
-se uma dificílima concentração de
artigos de aquartelamento, referindo-se
que estes não existem no mercado, sendo
necessá-rio recorrer ao seu fabrico local.
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68 O pão chegava ao fim do dia (e não cerca das 12h), porque as solicitações eram tantas que a distribuição se tornava lenta. Ou

seja, chegava à hora do jantar, já que “...que o pequeno almoço era às 8 horas, o almoço ao meio dia e o jantar às 18 horas…”

(Gaspar, Manuel Vieira; 2000; p. 192).
69 Pormenor gastronómico dos súbditos foi o do café. Este, em qualidade superior ao do resto do rancho, é alvo de uma pre-

tensão para que a verba destinada ao vinho lhe seja aplicada (1918).
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Em finais deste mês, o depósito pede ao
Comando talhões, bilhas e mesas para
serem distribuídas pelos concentrados.
Surge também o pedido de vestuário, na
medida em que muitos fatos e calçado se
encontravam em muito mau estado e os
concentrados não dispunham de possibi-
lidades para os renovar. Este é o exemplo
típico de pedidos que se iriam manter ao
longo do tempo, com especial incidência
no ano de 1918.

Em Agosto, é pedido ao Depósito de
Material de Aquartelamento, com
urgência, 200 leitos, 400 lençóis, 400
mantas, 300 fronhas e 200 cabeçalhos.
Três dias depois, o pedido é explicado
pela chegada do Pedro Nunes e de mais
concentrados, que se encontravam a
dormir no chão. A falta deste material era
de tal ordem que não se fazia sentir
apenas no depósito de concentrados70.
Em Novembro, é pedido material de
desinfecção para as roupas, 300 kg de
cloreto de cal, 100 kg de creolina, e ainda
400 lençóis e 200 enxergas. A partir desta
altura, aparentemente as necessidades
básicas ficaram minimamente assegu-
radas, pelo menos até Janeiro de 191871.

A questão do pagamento das despesas
foi o grande “cavalo de batalha” do
C.M.A. durante os anos em estudo (1916-
-1919). A 6 de Julho de 1916, são solicita-
dos à Repartição do Gabinete do Ministro
da Guerra 2000$00 como fundo perma-
nente para despesas inadiáveis do D.C.A. e
respectiva concentração. A 10 do mesmo

mês, requisita-se à 2ª Direcção Geral, 8ª
Repartição da Secretaria da Guerra (Dele-
gação em Angra do Heroísmo), a referida
quantia na medida em que apenas existia
100$00 no fundo do C.M.A.. Ao que a do-
cumentação aponta, era necessário pedir
autorização ao Ministro da Guerra para
que a referida delegação fornecesse a
quantia ou, pelo menos, autorizasse a sua
passagem em determinados assuntos, co-
mo a alimentação e os medicamentos.

O fundo do Comando encontrava-se
delapidado devido a despesas com a
instalação dos alemães e respectivos
artigos atribuídos, pagamento de contas de
luz eléctrica, medicamentos, serviços do
Hospital Civil da Horta, concertos de
natureza variada, artigos e material de
aquartelamento, obras de reparação da
cozinha, paiol e casas da guarda, bem
como com as mesas e refeitório dos
concentrados, retretes e saneamento
básico, transporte da água, adaptação de
edifícios a casernas (parte do antigo Liceu)
e com o intérprete. Todos os artigos fica-
ram à responsabilidade do Governador do
Castelo de S. João Baptista e, em Agosto,
surge o problema do telhado da Igreja de-
sactivada do forte que, por necessitar de
reparações urgentes, deixava os concentra-
dos expostos às intempéries.

Em finais deste mês, a Inspecção de
Finanças ainda nada havia recebido
relativamente a ambos os assuntos e a
situação complicava-se, com o fantasma
da suspensão de todas as despesas, como

70 A título exemplificativo, existe uma nota da Diligência do R.I. nº 25 em São Mateus, com trinta praças e com apenas 11

enxergas (colchão grosseiro de palha) em mau estado e nenhuma barra de ferro e quatro travesseiros.
71 Em nota do Governador do castelo ao C.M.A., a 9 de Janeiro, é referido que a Bataria nº1 de Artilharia de Montanha havia

emprestado 86 barras ao D.C.A., pelo que havia ficado sem camas para os recrutas. Pede-se, pois, o seu regresso, caso con-

trário os recrutas teriam de dormir no chão.



já anteriormente se havia alertado72.
Novamente, o Comando Militar dos
Açores tem que insistir no assunto, em
virtude de se estarem a efectuar despesas
inadiáveis com os concentrados, a crédito
temporalmente indefinido. Em Outubro do
mesmo ano, voltou-se a verificar a mesma
situação e com tal gravidade que colocou
em causa a alimentação dos concentra-
dos73. Em nota urgente sobre o assunto, re-
fere-se também a necessidade de pagar
outros artigos tais como medicamentos e
desinfectantes. A 30 de Outubro de 1916, o
Regimento de Infantaria nº 25 apresentava
um saldo negativo de 7000$00, que havi-
am sido adiantados para assuntos relacio-
nados com os súbditos alemães, encon-
trando-se consequentemente sem verbas
para as despesas do mês seguinte,
incluindo com as suas diligências. Em me-
ados de Novembro, o C.M.A. recebeu uma
verba descrita como “insuficientíssima” de
5.000$00 e é levado a pedir a restante atri-
buída (não se sabe ao certo quanto), por
meio do primeiro vapor que houvesse. Ca-
so isto não sucedesse, não haveria verba
para alimentar os concentrados, para pagar
os criados e para outras despesas. Nesta al-
tura, em nota da 8ª Direcção Geral, foi su-
gerido que o R.I. nº 25 deixasse de pagar
as despesas do D.C.A., na medida em que
fisicamente já não se encontrava no forte e
por haver conveniência que fossem os ser-
viços de contabilidade e administração do
Conselho Administrativo do mesmo a fa-
zê-lo. Apesar de interessante, a proposta fi-

cou em estudo, pelo menos durante parte
do mês de Dezembro. Em nota inversa, da-
tada de 6 de Dezembro, o C.M.A. pede à
8ª Direcção, com urgência, 4760$80 para
iniciar a obra das latrinas do D.C.A., sendo
dispensadas todas as formalidades por or-
dem da Repartição do Gabinete. Requerem
mais 6000$00 para melhorarem as actuais
condições sanitárias do campo e algumas
moradias. Insiste-se também na vinda de
3000$00 para pagar despesas já feitas e a
fazer diariamente como a luz, a farmácia
do Hospital Civil, lavagens, tabaco, fósfo-
ros, roupas, censor e dentista, substituição
de artigos queimados e condução da água.
No mesmo dia 6 de Dezembro, o R.I. nº 25
informou o Comando que apesar de já te-
rem recebido da Delegação do Banco de
Portugal em Angra a quantia de 12
180$00, os fundos ainda a receber não se-
riam suficientes para pagar o soldo e o pré
do próximo mês, bem como as despesa do
rancho. Para o mês de Dezembro, apenas
tinham 1000$00 já abonados, pelo que não
poderiam atribuir mais abonos para o
D.C.A.. Acrescentam, inclusive, que devi-
do ao facto de não poderem reforçar o seu
fundo no 2º Batalhão e na Agência Militar,
haviam resultado problemas sérios e in-
convenientes, cujos efeitos já se começa-
vam a sentir. Esta informação foi passada à
Repartição do Gabinete, mas a 9 de De-
zembro ainda não havia resposta. Entretan-
to, a obra de canalização ameaçava tam-
bém parar por falta de verbas para pagar
aos operários e fornecedores. A 11 surge o
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72 Havia já uma dívida de 500$00 por despesas feitas com o desembarque dos alemães, luz, medicamentos, lavagens de rou-

pas e utensílios comprados.
73 No diário A União, de 1/9/1916, é referido que diariamente era fornecido ao D.C.A. para a alimentação dos concentrados,

200 kg de pão, 450 kg de batata, 220 kg de carne e 200 litros de vinho.
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espectro da suspensão total, inclusive da
alimentação dos concentrados. A encerrar
o mês, o C.M.A. comunica à Repartição
do Gabinete que todos os alemães
concentrados se consideravam indigentes,
logo teriam de ser alimentados pelo Esta-
do. Não são conhecidas as soluções para
os primeiros dois meses de 1917, mas a 12
de Março novamente se colocava o mesmo
problema. Sendo já o Governador do Cas-
telo de S. João Baptista o administrador
das despesas do Depósito, é apresentado
ao Comando Militar um saldo negativo na
totalidade de 8017$95 (relativo a alimenta-
ção e demais despesas), fundo este que já
não podia ser coberto pelas quantias desti-
nadas às obras a realizar, por ele geridas e
já então em andamento. A 22 de Março de
1917, era totalmente inexistente qualquer
fundo para a alimentação do dia seguinte74.
Nova nota sobre o mesmo assunto data de
22 de Abril, visando não apenas a falta de
fundo para a alimentação dos concen-
trados, como inclusive o pagamento dos
oficiais que daquele Governador de-
pendiam, apesar de os ter requisitado com
a devida antecedência à 8ª Repartição da 2ª
Divisão Geral da Secretaria da Guerra. As
verbas das obras já haviam sido despendi-
das com o rancho dos concentrados, tele-
gramas e outras despesas inadiáveis.
Informa-se que não era já possível alimen-
tar os súbditos alemães, concretizar as

obras, custear os telegramas e pagar aos
oficiais. Seis dias depois, o referido
Governador informa que a 26 do corrente
mês havia recebido, da Agência do Banco
de Portugal, 20000$00 com que havia
coberto o saldo negativo de 11394$00 e
despesas dos concentrados (6146$00)
restando-lhe apenas a verba para mais dez
dias (2400$00). Referindo a indispensabi-
lidade de que as restantes verbas pedidas
fossem recebidas, lembra que existe a
necessidade de repor na Horta a quantia de
5500$0075. A 6 de Junho de 1917, o saldo
já se encontrava novamente negativo
(9735$94), apesar de coberto pelo abonos
enviados pelo Comando e pelas verbas das
diversas obras de reparação. A 31 de Julho,
pedem-se novas providências urgentes,
mercê do facto da 8ª Repartição não ter
enviado fundos para a alimentação dos
concentrados, pelo que as verbas já
esgotadas das obras haviam coberto as
despesas do mês. A 22 e 23 de Agosto, o
problema repete-se, acrescentando-se que
as obras se encontravam paradas. Em
Setembro, os fornecedores de géneros
pedem os pagamentos do mês anterior,
ficando então de ponderar na urgência que
tinham em receber a curto prazo, uma vez
que em caixa não havia quantia alguma
para efectuar os referidos pagamentos. A
31 de Agosto, todos os fundos se
encontravam esgotados com um saldo

74 No final deste mês, foi recebido pelo Comando uma nota oriunda da Bataria nº 1 de Artilharia de Montanha a declarar que também

não tinha fundos para pagar aos Oficiais os vencimentos e o pré dos praças da quinzena anterior. Com a mesma data (30/3/1917), exis-

te um ofício do Governador Civil de Angra do Heroísmo a pedir informações sobre o preço e peso do pão fornecido ao Depósito e às

restante forças militares. O arroz, bem como a massa e a batata, eram outros géneros em contínuo aumento de preço.
75 De referir que quer no mês de Janeiro, quer no de Agosto de 1917, as unidades militares de Infantaria e artilharia também não

tinham qualquer tipo de fundo para realizar o pagamento das suas próprias despesas, salvo a tomada de decisão por entidades

no Continente, o que se revelava um processo moroso. Por exemplo, a verba para a obra do telhado da extinta Igreja do forte de

S. J. Baptista teve que ser autorizada em conselho de Ministros, para então ter seguimento no Ministério das Finanças.



negativo de 1580$93 e pedia-se instruções
ao Comando para a resolução do pro-
blema, bem como para assegurar a
alimentação dos concentrados76. O proble-
ma repetiu-se, embora com menor intensi-
dade, durante a primeira metade de 1918,
nos meses de Março e Maio. Em Março,
relata-se que havia sido recebido uma
verba de 7000$00 empregue em obras
(retretes, saneamento e edifícios do
D.C.A.) e sabe-se que, a partir de 20 de
Maio, a ração abonada a cada concentrado
subiu de $45 para $50, em virtude das
subidas de preços dos géneros. Em finais
deste mês e no seguinte, encontramos
contas para pagar ao Hospital Militar,
pedindo-se inclusive uma cópia de todas as
ementas fornecidas aos concentrados da 9ª
Companhia. Em Junho de 1918, recebeu-
se 1500$00 para gastar em vestuário e
calçado e novo pedido é feito em Outubro,
referindo-se que os concentrados já quase
não têm o que vestir e calçar. A 18 de
Junho as despesas são as seguintes: de
20000$00, 18000$00 são para a alimenta-
ção dos alemães, 220$00 para gratificação
do pessoal do campo, 1700$00 para des-
pesas inadiáveis (sabão, tabaco e fósforos,
etc.) e 80$00 para telegramas. Em 1919, os
preços dos géneros continuam a subir, o
que levou a que o Governador do Castelo
de S. João Baptista pedisse por duas vezes

um aumento da ração a abonar. O primeiro
é de três centavos e não é concedido (iní-
cio de Fevereiro) e o segundo, de quatro
centavos, é autorizado em finais de Março
pelo Alto Comissariado da República para
os Açores, sediado em Ponta Delgada. Du-
rante o mês de Fevereiro, é pedida a reno-
vação urgente de dois fundos que existem
desde o início do D.C.A., o do calçado e
vestuário e o da manutenção dos edifícios
do Castelo. Aparentemente, a burocracia
estaria mais suave, na medida em que o
C.M.A. deu ordem à 8ª Repartição da 2ª
Direcção Geral da Secretaria da Guerra pa-
ra processar até aos 20000$00 as despesas
dos concentrados alemães do fundo de
“Despesas Excepcionais resultantes da
Guerra”77, tratando-se apenas de um em-
préstimo. Esta ordem é o resultado de pe-
didos sem resposta feitos no sentido de se
adquirirem verbas por parte do Alto
Comissariado da República para os
Açores. A referida Repartição é novamente
alvo de solicitação, em nota do
Governador do Castelo para o Comando, a
pedir que se processe pelo fundo “Rancho”
a quantia de 15000$00 para pagamentos
em atraso e diários, na medida em que
ainda não havia autorização para
receberem 60000$00 solicitados para
pagamento de despesas com os con-
centrados (finais do mês de Junho). Em
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76 Em nota de 31 de Dezembro de 1919, do Major Eduardo Gomes da Silva, refere-se que no mês de Setembro de 1917 as

despesas foram: alimentação dos alemães- 19.500$00; gratificações ao pessoal do depósito- 400$00 e diversas despesas ina-

diáveis- 1.600$00. Ao total 21.500$00. Em Outubro, surge a necessidade de pagar a passagem a um súbdito alemão que, por

razões desconhecidas, se prepara para sair do depósito. Em Novembro desse ano, as mesmas despesas totalizam 20.000$00.

A título de comparação, sabe-se que no mês de Janeiro de 1917, a alimentação das praças do Regimento de Infantaria nº 25

em Angra do Heroísmo foi de 7.000$00.
77 Este fundo foi criado pela Lei nº 550 da Secretaria Geral do Ministério das Finanças e encontra-se publicada na Ordem do

Exército nº 14, de 1916, 1ª Série, art. 3.º, tratando-se de um fundo ao qual deveriam ser levadas todas as despesas de carácter

militar, económico e financeiro não compreendidas no orçamento normal do Estado.
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inícios de Agosto de 1919, novo pedido foi
realizado, embora a solicitar 30000$00.
Após a saída dos súbditos alemães e o
respectivo acerto de contas final (total de
despesas: 60282$52) realizado a 30 de
Dezembro, ficou o fundo do Castelo de S.
João Baptista ainda com um saldo positivo
de 2641$6178. 

3.3. A Vida e a Morte no Depósito

O primeiro ano de concentração foi,
como se tem exposto, fértil em dificul-
dades e vissicitudes no seio do D.C.A..
Em assuntos de saúde, a questão não fu-
giu à regra. Entre o mês de Maio e o de
Agosto, apenas se registaram algumas
preocupações por parte das autoridades
portuguesas no sentido de fornecer o re-
ceituário necessário, assegurar um servi-
ço médico no Campo, tentar mudar a
ementa em casos pontuais, assegurar as
providências indispensáveis para o caso
de ter de ser feita alguma operação fora
do D.C.A. e informar o estado de situa-
ção de alguns casos mais problemáticos,
como foi o caso da alienação mental de-
tectada num concentrado, motivo de pe-
dido de autorização para embarque para
Lisboa, em virtude de o Hospital de An-
gra possuir meios rudimentares. Em fi-
nais de Setembro de 1916, surgem os

primeiros relatórios a indiciar o grave
problema de saúde que se iria manifestar
até finais do ano. Em nota de 30 do refe-
rido mês, são descritas as principais do-
enças adquiridas antes da concentração,
como as venéreas (com destaque para a
sífilis), tuberculose, asma e dispepsias,
referindo-se que haviam sido detecta-
dos alguns casos de gripes e enterites
sem gravidade de maior, a que se
poderiam aliar febres gástricas ou
tifóides benignas (três casos no D.C.A. e
seis no hospital Militar). Em nota de 19
de Outubro de 1916, do Serviço de
Saúde da 2ª Direcção-Geral da
Secretaria da Guerra, é dada a conhecer
a chegada de um especialista que
haveria de revolucionar não só o
combate à doença bem como a sua
origem79. O Alferes Médico Miliciano
Luís José Pires Soromenho, de acordo
com a documentação analisada, era pos-
suidor de uma grande experiência no
campo das epidemias, com conhecimen-
tos actualizados no âmbito da ciência
médica da época, bem como no manuse-
amento e fabrico de medicamentos pró-
prios da área a tratar. Em consequência
do seu empenho, foi efectuada uma aná-
lise meticulosa não só às condições de
higiene do campo, como à origem e
combate da própria doença, numa série
de relatórios datados de 20 e 30 de No-

78 Em nota de 31 de Dezembro de 1919, o Major Eduardo Gomes da Silva explica que a liquidação das despesas do depósito

está a cargo do Governo do Castelo, que por sua vez depende da delegação da 2ª repartição da Direcção Geral dos Serviços

Administrativos do Exército, em Angra do Heroísmo. Tendo em conta que existiam diferentes formas de aplicação das verbas

necessárias, estas aparentemente podiam provir de origens diferentes, embora na prática acabassem por ser aplicadas onde se

considerasse mais necessário.
79 Em nota de 6/10/1916, o Ministro da Guerra já havia dado ordens para que se constituísse uma escala de médicos com

mais de 35 anos, caso não existissem voluntários para todo o serviço, ficando os mais velhos com a responsabilidades das

juntas hospitalares.



vembro. Nestes, refere-se que a febre ti-
fóide se havia iniciado em finais de
Setembro entre os concentrados ale-
mães. Durante os dias subsequentes, os
casos aumentaram até que ele se sentiu
obrigado a declarar que se tratava de
uma epidemia.

A doença, visualmente reconhecida
por manchas rosas, diarreia, manchas
febris e volume do baço, foi confirmada
por testes sanguíneos. O  médico desmen-
te a opinião comum de que a água era o
móbil da doença, alegando vários
motivos: 1º, o facto de ser só o D.C.A.
afectado pela epidemia (e não a cidade de
Angra, que era alimentada com a mesma
água); 2º, que no interior do forte, os
cerca de 150 soldados da bateria de
Artilharia, mais os oficiais e suas famílias
(cerca de    200 pessoas permanentemente
do interior da fortaleza) bebiam da mes-
ma água, não se verificando nenhum caso
de febre tifóide; 3º, os alemães bebiam
em geral água fervida, ao contrário dos
portugueses; 4º, toda uma ala de
habitações em que alemães viviam em
condições mais desafogadas e em família
não conheciam o problema, precisamente
ao contrário das casernas e quartos onde a
acumulação era maior. Contudo, não
hesita em afirmar que os primeiros casos
teriam uma origem hídrica, tendo em
conta as deficientes condições higiénicas
de fornecimento de água a Angra, sendo a
prova disso a febre tifóide endémica
encontrada na cidade. Na sua opinião, o
impulso da doença residia na falta de
isolamento dos doentes80 e na ausência da
necessária desinfecção. Os enfermeiros e

os criados que os tratavam dormiam nas
suas casernas e comiam no refeitório
geral, não havia qualquer tipo de
desinfecção das roupas fornecidas aos
doentes e a retrete-geral era classificada
como um estado de autêntica imundície,
pelo que não seria de admirar que de um
caso se tivesse passado para a situação
presente. As medidas adoptadas foram as
seguintes: 1ª, o mais completo isolamento
na enfermaria, proibindo-se o acesso a
terceiros e inclusive às ruas laterais do
referido edifício (recorrendo-se inclusi-
vamente a sentinelas); 2ª, a separação dos
enfermeiros e criados (voluntários) do
restante grupo de concentrados, dando-
-lhes um quarto separado para dormirem,
outro para comerem e fornecendo-lhes
vestuário próprio e instruções para evitar
a propagação; 3ª, a desinfecção de todas
as roupas das camas de uso comum dos
doentes, conduzidas em carro especial ao
Posto de Desinfecção de Angra do
Heroísmo; 4ª, a limpeza e desinfecção das
retretes, com água de cal e pulverização
por meio de sifonia com sublimado,
realizada apesar da falta de cloreto de cal
e cuja limpeza diária passaria a estar a
cargo de dois concentrados; 5ª, a vaci-
nação antitífica e antiparatífica como
medida de profilaxia preventiva, medida
que se havia de revelar muito pouco
popular entre os concentrados. Eram
conhecidos 43 casos de febre tifóide
desde 22 de Setembro até 6 de No-
vembro. Na enfermaria, haviam dado en-
trada de 20 de Outubro a 20 de Novembro
37 casos, dos quais 21 tiveram alta, 3
morreram e 13 mantinham-se em obser-
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80 Refere mesmo que encontrou 27 doentes numa caserna perfeitamente aberta a todos os que os quisessem ver ou visitar.
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vação. Fora da enfermaria existiam mais
dois casos: o de uma rapariga de 19 anos
(e cujo desfecho se previa que fosse
mortal) e o de uma criança de 4 anos. Dos
indivíduos mortos, um encontrava-se
debilitado pela tuberculose81, o segundo
com sintomas nervosos (convulsões) e o
terceiro com sintomas adinâmicos
(miocardite). Os dois últimos eram ambos
solteiros, um natural da Suécia,
profissional do ramo industrial e com 22
anos, e o outro de Cheztz Sachren, com
19 anos. Tal como a rapariga, foram dos
últimos casos registados, embora à data
do relatório se pensasse que a epidemia se
encontrava em decréscimo e que o
contágio entre os concentrados havia
resultado, por falta de higiene e de
isolamento. No que concerne à falta de
higiene, o referido médico também foi
autor de um relatório, aprofundando as
condições que encontrara e sugerindo
modificações. Este encontra-se dividido
em cinco temáticas: abastecimento de
água, retretes, despejos, “casas de
banhos” e higiene das habitações. O
abastecimento de água era feito através de
pipas, cuja água era oriunda de diversos
chafarizes da cidade, constituindo-se
assim um serviço defeituoso e anti-higié-
nico82. As retretes eram muito primitivas,

algumas sem sifão e todas sem auto-
clismo para lavagens, para além de serem
apanágio de casas pequenas e algumas
casernas. O único remédio a dar-lhes seria
a sua completa demolição. Como retrete-
geral da 3ª classe, existia uma estrutura
construída em péssimas condições e que
pelo seu funcionamento em muito deverá
ter contribuído para a epidemia. Estava
construída sobre a rocha sobranceira ao
mar e consistia numa casa de pavimento
inclinado, terminando ao fundo e em toda
a sua extensão numa vala ou rego83. No
extremo da vala, existia um cano per-
pendicular à mesma e que se dirigia ao
mar (com cerca de 1m), abrindo-se a céu
aberto sobre as rochas, produzindo-se
uma impressionante listra conhecida pela
gente da terra como a “fita do Fanal”. Por
debaixo deste cano de “esgoto”, ter-
minava o cano de despejos gerais de todo
o forte (cozinhas, casas particulares e
demais esgotos), que constantemente lar-
gava água no Oceano, a mesma que, so-
prada e misturada com os ventos de
Inverno, empurrava a “fita do Fanal” de
volta para à fortaleza, originando um
salpico invulgar sobre os edifícios e pes-
soas que nas ruas se encontravam num
raio de 40, 50 metros (nesta aspecto, o
médico indica falar por experiência pró-

81 O Jornal A União descreve a morte deste cozinheiro de bordo, de 38 anos, como resultante de complicações relacionadas

com a febre tifóide e a tuberculose. Foi acompanhado à sepultura por um grande grupo de súbditos alemães, entre eles alguns

Oficiais da Marinha mercante alemã que o acompanharam fardados (13/11/1916). De acordo com um testemunho oral apre-

sentado por Manuel Vieira Gaspar, o cemitério seria o chamado cemitério de baixo e ao comitiva seria eleita para acompa-

nhar o defunto à sepultura (Gaspar, Manuel Vieira; 2000; pág. 189).
82 Em A União de 18 e 22 de Julho de 1916, são anunciados cortes de água dos chafarizes públicos e particulares das seguin-

tes freguesias: Ribeirinha, Feteira, Porto Judeu, S. Carlos, Canada Nova e Caminho de Baixo, a fim de se proceder ao que é

descrito como urgentes reparações.
83 Sobre ele, a cerca de 50 cm existia uma viga de madeira onde os homens se empoleiravam para realizar as suas necessidades.

Estas ficavam a secar na vala até que houvesse uma lavagem, não existindo nenhum sistema de água corrente ou de descarga.



pria)84. Acrescenta que nada disto é exa-
gerado, podendo-se entender facilmente a
responsabilidade destas condições na
propagação da epidemia. A solução passa
pela construção de uma nova latrina,
moderna e em sítio mais abrigado e com a
máxima urgência. No que respeita aos
despejos, a canalização geral era velha e
encontrava-se desfeita em muitos sítios.
As pias das casas não têm sifão, pelo que
exalam cheiros nefastos para a saúde. Na
impossibilidade de a renovar totalmente,
recomenda que se a concerte o mais
depressa possível, em especial as pias.
Não existe uma casa de banhos, apesar de
haver já um orçamento aprovado para a
sua construção. O facto dos concentrados
terem tomado banho de mar havia
atenuado a sua falta, mas, durante o
Inverno, a sua existência era fundamental.
Também refere a inexistência de urinóis
no D.C.A., o que teria de ser imediata-
mente colmatado com a instalação de um
ou dois de modo a evitar que continuas-
sem a fazer uso dos cantos das habita-
ções. A higiene das habitações passou a
ser alvo de uma revista semanal, cujos
resultados revelaram que o estado de
limpeza era regular e que as faltas
incidiam sobre material de limpeza como
vassouras, escovas e panos para a limpeza
dos sobrados, alguidares e bacias para
lavagem pessoal, bilhas para água

fervida, potes para água limpa e latas para
despejos. Acrescenta que, infelizmente,
esses pedidos nem sempre eram
atendidos, provavelmente por falta de
verba85. Outros pedidos feitos com
bastante insistência relacionavam-se com
o número de mantas e lençóis atribuídos
(um na maioria dos casos) e a falta de
camas (muitos dormiam em camas de
bordo). Na relação entre o número de
inquilinos e a dimensão dos quartos,
refere que, apesar de poucos, existiam
alguns de dimensão insuficiente para o
número de moradores. No que concerne à
2ª classe, a situação ficava melhor com os
dois quartos entregues no dia do relatório,
suavizando a situação anterior de 6
concentrados em cada quarto pequeno. Os
de 3ª classe já haviam recebido ordem
para se mudarem para uma caserna
espaçosa, mas muitos ainda se encontra-
vam relutantes, preferindo viver aperta-
dos num quarto pequeno do que numa
caserna. Em uma das casernas mais
pequenas, o problema havia sido solucio-
nado pela divisão dos concentrados em
outras duas. Apesar de não haver grandes
folgas, o espaço habitacional dos
prisioneiros alemães não colocava em
causa a sua saúde ou integridade física.

A vacinação dos concentrados foi al-
vo de polémica entre estes e o alferes
médico que a ordenara, com a colabora-
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84 Acrescenta inclusive o facto dos papéis utilizados para limpeza pessoal andarem por vezes a bailar pelo ar, não sendo raro

o facto de virem bater na cara dos que por ali andavam. Este facto pode já por si evidenciar algum progresso desde o início

da guerra em 1914. Em instruções datadas de finais desse ano, à Guarda da Fortaleza, uma das regras a ter em atenção por

parte do sentinela às latrinas era o facto de não poder deixar entrar praça algum com pedras.
85 Nesta matéria o Comandante do Depósito defende-se dizendo que os concentrados destruíam ou faziam desaparecer os

utensílios entregues. Os chefes de quarto, responsáveis pelo material, atribuíam as culpas aos restantes elementos. Segundo o

mesmo Comandante, as faltas eram pontuais e justificadas, como por exemplo, não existir à venda ou por ainda não terem

chegado, apesar de encomendada.
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ção do C.M.A. e do Governo Portu-
guês86. Alguns deixaram-se vacinar
voluntariamente, mas outros optaram
por escrever ao Agente Consular dos
E.U.A., explicando os motivos por que
não se deixavam vacinar (a 5 de Novem-
bro de 1916). Segundo eles, o Dr. Ra-
mos, antecessor do Dr. Soromenho (que
tomou posse a 28 de Outubro), havia di-
agnosticado para-tifo e não tifo e o mé-
dico alemão (Dr. Kassner) apenas havia
diagnosticado dois casos de tifo. A dúvi-
da cresce com a acusação feita de que
nunca se havia tirado sangue aos enfer-
mos nem feito o respectivos exames
bacteriológicos87. A cópia entregue pe-
los concentrados rapidamente subiu na
hierarquia militar portuguesa, procuran-
do evidenciar por parte do dito jovem
Alferes alguma inexperiência e falta de
saber adquirido. Argumentam que o an-
terior médico era uma pessoa com expe-
riência de longos anos, cujos trata-
mentos haviam tido bons resultados,
conquistando a confiança dos concentra-
dos. Referem que com os portugueses
também se dão doenças endémicas,
principalmente entre o Verão e o Inver-
no, fazendo sua a opinião de alguns ofi-
ciais portugueses que dizem que estas
acabam por desaparecer. Referem que a
doença é resultado das deficientes insta-
lações, da falta de água potável, esgotos,

remoção do lixo, desinfecção e instala-
ções de banho. Dizem que desde o início
da concentração que se queixam e que
inclusive o próprio Agente Consular ha-
via sido proibido de lá entrar. A princi-
pal causa das epidemias era, na opinião
do colectivo, a água e acusam as
autoridades portuguesas de afirmarem
que não era necessário ferver a água
(quando, na realidade, no início haviam
sido avisados por diferentes partes para
o fazerem), devido ao crescente número
de concentrados e à escassez de caldei-
ras próprias. Desde então, as doenças
intestinais88 haviam-se desenvolvido, tal
como as reclamações, resultado da inca-
pacidade de ferver água para 500
pessoas, ou sequer para lavar pratos e
talheres. Queriam a melhoria das
condições antes que aparecessem ordens
de vacinação contra a difteria, peste
(afirmam ter-se dado mais casos neste
ano do que nos anteriores) meningite,
etc.. Dizem não conseguir ver as vanta-
gens desta vacinação ou de outras
futuras, mas sugerem que o Dr. Ramos e
o Dr. Flores (médico da ilha, também de
sua confiança), em conjunto com o
Alferes médico, efectuassem uma reu-
nião visando esclarecer a importância da
vacinação. Acusam o Comando Militar
de falta de esclarecimento sobre algo
respeitante ao seu corpo e o Governo

86 Ao que a documentação indica, a polémica seria entre o Presidente de Concentrados e o seu grupo mais próximo, na medi-

da em que este nunca falava oficialmente com o Alferes médico, mas sim com a hierarquia superior, procurando assim desa-

creditá-lo.
87 É necessário realçar que esta carta é escrita antes dos relatórios sobre as condições sanitárias e sobre a epidemia reinante.

No espaço que os entremeia, o Ministro da Guerra ordenou que se fizessem todos os exames necessários a comprovar a ori-

gem bacteriológica das doenças.
88 Em Peniche (campo que de acordo com Helena Matos, foi o que mais queixas recebeu), os concentrados também sofriam

do mesmo problema, embora a sua origem residisse no facto de beberem água salobra.



Português de não dar o exemplo vaci-
nando os seus soldados, que entram e
saem diariamente do forte contribuindo
assim para a propagação da doença, bem
como obrigá-los a reclamar de uma or-
dem que talvez fosse de interesse da sua
saúde, em virtude da falta de informa-
ção. Contudo, referem que o Governo
Português, nos referidos pontos, não ha-
via procedido devidamente para com
eles, afirmação da qual se poderá aferir
uma certa compreensão por tudo o que
estavam a passar bem como das condi-
ções a que estavam sujeitos. A refutar
tudo o que havia sido dito, surgem dois
relatórios do Dr. Soromenho que trans-
mitem as seguintes ideias: cerca de 10%
da população dos concentrados havia si-
do atingida e, na falta de melhores insta-
lações, a vacinação havia-se apresentado
como a melhor alternativa, procedimen-
to que era já obrigatório em todos os
exércitos combatentes, cujos benefícios
eram do conhecimento geral; que as va-
cinas preparadas por si haviam sido ad-
ministradas inicialmente em voluntários
para depois se exigir a presença de gru-
pos completos em virtude de se encon-
trarem cépticos89; que havia recebido o
apoio de alguns alemães que lhe afirma-
ram que, na Polónia, tal também estava
a ocorrer (bem como na Rússia); que
provavelmente o Dr. Ramos havia
escondido a verdadeira natureza da
doença, como o Comandante Militar
sabia, porventura, porque as autoridades
sanitárias da ilha insistiam em afirmar
que esta se encontrava limpa e isenta de
peste, quando, na realidade, ela vingava

nas suas piores formas (peste pneumó-
nica, em valores acima do normal); que
o Dr. Ramos não havia feito análises
laboratoriais; que o médico alemão não
era digno de credibilidade, inclusive
pelos seus compatriotas, tendo-se
intrometido no serviço do Dr. Ramos,
que não havia feito as análises mais
cedo por falta de instalações e de
material; que na cidade existiam casos
de febre tifóide endémica, mas não uma
epidemia; e que existira alguma pressão
social colectiva, no sentido de dissua-
direm os concentrados a vacinarem-se
(referindo como prova as apresentações
iniciais feitas num número sempre
superior ao pedido). Refere que apenas à
noite é que se encontrava fora do forte
(entrava às 8h, almoçava entre as 10h-
-12h, saindo às 18h), possuindo o
enfermeiro alemão autorização para o
chamar a qualquer hora; que o Dr.
Flores colaborava com ele desde o dia
16 e que o médico alemão tinha
autorização para ver os doentes e ajuizar
sobre a medicamentação a aplicar,
administrando-a apenas em caso de
emergência e enquanto não chegasse;
que a farmácia se encontrava relativa-
mente bem apetrechada com ampolas
para injecções hipodérmicas, seringas,
balões de soro fisiológico, etc., bem co-
mo desinfectantes, cloreto de cal, creoli-
na e sulfato de cobre. O médico procura
desmistificar algumas imprecisões cien-
tíficas e chama a atenção não para a fal-
ta de caldeiras para ferver a água, mas
sim para a ausência de recipientes para a
receber quando fervida. Existia uma cal-
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89 Ordem do C.M.A. de 4 de Novembro de 1916 e do Ministro da Guerra a 11 do mesmo mês.
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deira de 100 litros constantemente a
aquecer água, suficiente para dar de be-
ber aos 500 concentrados.

Em finais de Novembro, surgem pe-
didos urgentes de fundos para melhorar as
condições dos concentrados (já ordenada
pelo Ministro da Guerra) e em Dezembro
aparecem os primeiros relatórios a
afirmar que a peste penetrava na ilha,
apesar da epidemia no D.C.A. estar a re-
cuar90. O Director do Hospital Militar de
Angra do Heroísmo refere, a propósito da
situação no resto da ilha, que nem todos
os casos eram de febre tifóide, mas sim
também da vulgarmente conhecida febre
gástrica, havendo alguns doentes com
perturbações digestivas e ao nível dos
brônquios. Contudo, nada que no
momento pudesse ser considerado como
epidemia, ou como um ataque generali-
zado de tifo, o que talvez se pudesse ve-
rificar no futuro91.

No que concerne a outras doenças, são
diagnosticadas uma úlcera do estômago e
uma apendicite crónicas, ambas a
necessitar de operação urgente em Lisboa.

Apesar da epidemia estar a perder força,
ao que tudo aponta em finais do ano ainda
se encontrava bastante activa, provocando
uma morte e a recusa do médico de bordo
do Funchal em receber um concentrado
destinado ao continente português.

Em 1917 e 1918, o posto de desin-
fecção continuou activo, pelo que em
Maio e Abril de 1917 estão ainda docu-
mentados casos de febre tifóide. Foram
recebidas no C.M.A. notas do Ministério
da Guerra a questionar o estado de saúde
dos concentrados, ritmo das obras e im-
plementação das medidas higiénicas92.
Ocorreram também algumas saídas para o
Hospital Militar da Estrela (e sanatórios
no Continente), bem como o regresso de
doentes ao campo. É também conhecido
um caso em que foi dada autorização de
residência a um prisioneiro, na Madeira,
por decisão médica93, embora com o
mesmo regime. Mais problemática foi
uma tentativa de suicídio por corte do
punho esquerdo (de imediato abortada
pelo médico alemão94) e uma morte a 9
de Abril95.

90 O Director do Hospital Militar de Angra, refere a propósito, que os casos de febre tifóide estavam a chegar de zonas dis-

tantes como Porto Judeu, Santa Luzia e São Gonçalo, bem como do forte, o que na sua opinião era um reflexo da época e da

gripe que vincava.
91 São cerca de uma dúzia de casos em análise. Na sua clínica privada, refere que não existe nenhum caso. Tudo aponta para

que fosse a classe mais pobre a que estivesse a sofrer com as doenças.
92 Por vezes, o estado de saúde de algum concentrado em especial era questionado por instituições internacionais como a

Cruz Vermelha e a Legação de Espanha (1916).
93 Tal decisão poderia estar relacionada com o facto de o prisioneiro poder sofrer de tuberculose pulmonar. São conhecidos

pedidos neste sentido, na medida em que se considerava o clima da Ilha Terceira prejudicial aos portadores desta doença.
94 Enquanto se aguardava a chegada do Médico Militar português, o Dr. Freitas, o Alferes Soromenho aparentemente já não

se encontrava no Campo. Tendo em conta que havia sido enviado em missão especial do governo (Secretaria da Guerra) para

combater a epidemia, quando esta declinou deve ter regressado ao continente português, concretamente ao Instituto de Higie-

ne Pública, de onde havia partido.
95 É também referido numa nota para a Secretaria da Guerra a morte de súbditos alemães antes da concentração em Angra do

Heroísmo, como em Março ou Abril de 1916 em São Vicente (Cabo Verde).



Em Maio de 1918, sucede uma morte
por razões desconhecidas e são realiza-
dos alguns pedidos para dar entrada no
Hospital Militar de Lisboa. Em finais de
Outubro, nova epidemia gripal se
desenvolve em Ponta Delgada, para em
meados de Novembro alastrar pela ilha
micaelense e provavelmente também no
Faial, mas, a 18 de Novembro, não se
registava qualquer caso entre os
concentrados. Dois dias depois, foram
proibidas as obras no Monte Brasil, de
modo a evitar a entrada de possíveis focos
de contágio, mas tais medidas revelaram-
se infrutíferas. A 23 de Novem- bro, a
maior parte dos praças do depósi-to
estavam doentes e a 12 de Dezembro
morriam dois alemães (um de 24 anos e
outro de 19) devido a gripe pneumónica.
Em finais do ano, a gripe estava
oficialmente extinta em Ponta Delgada,
mas, em Angra do Heroísmo, os
problemas subsistiam: a 3 de Janeiro de
1919, morria no hospital de isolamento
um concentrado devido a peste bubó-nica,
cuja origem se encontrava nas pulgas dos
ratos que proliferavam no interior do
Depósito e que acabaram por entrar numa
das casas, através do chão em deplorável
estado. A 20 de Janeiro, foi constituída
uma relação dos mortos até à data, em
número de dez, desde 11 de Novembro de
1916 (dois têm o mesmo sobrenome:
Voss). A 13 de Maio, solicitou-se ao
Comandante do Depósito a reunião de

todos os bens dos dois alemães ali
recentemente falecidos, para que fossem
alvo de arrolamento por elementos
judiciais do Juiz de Direito da Comarca
de Angra. Em Junho, deu entrada no
Hospital Civil uma alemã em estado de
depressão orgânica e moral, por não
haver condições para a tratar no D.C.A.
Em Outubro, surgiu um novo caso de
alienação mental, que levou a que se
procurasse um quarto de segurança re-
forçada, de modo a evitar que o mesmo
não se magoasse a si próprio. Em finais
de Novembro, havia já terminado o
D.C.A., a Angina Pestosa (peste bubóni-
ca) volta a trazer a morte, com conse-
quências para dois soldados portu-
gueses. Novamente, proliferavam os ra-
tos em virtude da falta de cães que usu-
almente lhes davam caça. Nesta altura,
era por demais evidente o mau estado de
quase todas as habitações, recomendan-
do-se a realização de obras profundas,
assegurando-se no momento a limpeza e
desinfecção da melhor maneira possível,
tendo em conta a falta de verbas.

Contudo, nem só de tristezas viveu o
Depósito de Concentrados Alemães em
Angra: pela pesquisa efectuada, foi pos-
sível constatar a junção de famílias, fisi-
camente dispersas (1916), a realização
de casamentos96 e o nascimento de pelo
menos uma criança (1917). Helena Ma-
tos, no seu artigo “ O lado desconhecido
da Primeira Guerra”97, acrescenta que,
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96 Em pelo menos um destes casos (foram dois) foi dada autorização do Ministério da Guerra, não só para o casamento como

para a entrada de um encarregado do registo civil. Documentado também se encontra o pedido de autorização para a entrada

de um notário para realizar uma procuração. Outra visita autorizada foi a do cônsul espanhol (7/10/1918) na presença de um

Oficial português e, em 1916, a do General Comandante Militar dos Açores.
97 Matos, Helena, 2001, “O lado desconhecido da Primeira Guerra”, in Jornal Expresso,. Revista de (...) 17 de Novembro.
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no campo de Angra, dois oficiais
alemães casaram com portuguesas e que
nasceram seis crianças, duas das quais
dos referidos casais, embora uma
acabasse por falecer.

4. A orientação geral da concentração

4.1. As entradas e saídas do D.C.A.
de Angra do Heroísmo

Sabe-se que, a 13 de Maio de 1916,
existiam cerca de 300 alemães espalha-
dos pelas três ilhas principais do arqui-
pélago, tendo o Faial cerca de 89. A 28
do mesmo mês, saíram da Madeira 18
súbditos, enquanto 140 aguardavam
transporte. A 26 chegaram mais 9, oriun-
dos de São Miguel, e, a 27, três de Cabo
Verde. A 13 de Junho já eram 90 con-
centrados em Angra. Através destes ele-
mentos, torna-se perceptível a forma
como seriam transportados os concen-
trados para Angra, ou seja, quer em
grandes, quer, mais vulgarmente, em pe-
quenos grupos. Os grande grupos chega-
ram durante o mês de Agosto de 1916:
124 elementos da Madeira98 e 195 de
Cabo Verde99 no dia 6, 88 do Faial no
dia 30 e 86 de Lisboa e Porto. Durante
os meses de Junho, Julho e Agosto, che-

garam também pequenos grupos oriun-
dos de São Miguel (26), Madeira (22), e
Cabo Verde (3). Em Setembro, foi dada
ordem para que onze súbditos alemães e
austríacos internados no Estado da Índia
fossem também internados na Ilha Ter-
ceira. Durante este mês, como em Outu-
bro e Novembro, chegaram outros
pequenos grupos oriundos do continente
português, movimento que se prolongou
durante os meses de Janeiro, Março e
Abril de 1917. A partir destas datas, a
documentação encontrada não revela
mais relações de concentrados alemães,
deixando apenas saber o seu número to-
tal. Sabe-se que também vieram da Gui-
né, Angola e Moçambique. A quantidade
em que chegavam permaneceu sempre
uma surpresa para o Comando Militar
dos Açores. Em Junho de 1916, espera-
vam-se 175 prisioneiros de guerra,
número inferior ao que se verificou. Em
finais de Agosto, todos os alemães que
viviam nos Açores encontravam-se em
Angra, excepção feita ao vice-cônsul
que, por motivos de saúde, havia ficado
na Horta. A 29 de Setembro, eram já 515
concentrados, e aguardava-se o desem-
barque de mais concentrados pelo cais
da Figueirinha. Sabe-se que, em Agosto,
chegou mais um pequeno grupo, à
semelhança do que sucedeu em Abril e

98 Em telegrama de 6 de Junho de 1916, refere-se a partida, a 22, de um grupo de 175 alemães oriundos da Madeira com des-

tino a Angra, dos quais 145 são homens, 18 mulheres e 12 crianças. Corresponde ao grupo dos marinheiros das embarcações

apreendidas e a 10 famílias germânicas que se encontravam num lazareto no Funchal.
99 Este grupo é composto exclusivamente por elementos do sexo masculino, o que pode ser o reflexo de uma selecção feita

noutro local, como em Cabo Verde ou mesmo em Lisboa. A confirmar esta ideia, surge a notícia no Açoriano Oriental, de

1 de Julho de 1916, a relatar a chegada de austríacos e de alemães a Lisboa, oriundos de São Vicente de Cabo Verde, se-

guindo viagem para Espanha. Do grupo, constavam seis senhoras, de famílias de comerciantes estabelecidos em Moçam-

bique. De acordo com este semanário, os antigos tripulantes alemães tinham que se apresentar no consulado alemão em

Madrid, para depois integrarem as tripulações das embarcações da mesma nacionalidade atracados nos portos espanhóis,

seguindo pois para zonas como Vigo, Bilbau e Cadiz (Açoriano Oriental nº 6.560 de 14/4/1916).



Outubro de 1917, movimento que se de-
ve ter repetido, embora com menor im-
pacto do que o já verificado. A
documentação é parcial na atribuição
destes valores, na medida em que as re-
lações elaboradas ao longo dos últimos
três anos não foram encontradas100. A 9
de Agosto de 1918, eram já em número
de 715 os concentrados em Angra, para
a partir desta data a cifra começar a de-
crescer: a 15 de Janeiro de 1919 eram
653 e, em finais de Outubro, 596 os que
desembarcam rumo a Lisboa, Faial, Ma-
deira e Alemanha (510), ficando apenas
quatro a viver na ilha, dois por opção,
um porque aguardava embarcação (com
destino à Madeira) e outro porque se en-
contrava no Hospital Militar101.

Quem eram então os súbditos ale-
mães? Eram pessoas que trabalhavam em
território luso ou então cujas embarca-
ções haviam sido apreendidas aquando
do pedido inglês. Pelas relações existen-
tes de 1916, podemos constatar que mui-
tos eram industriais, comerciantes,
professores, comandantes, engenheiros,
etc102. Eram também domésticas, mari-
nheiros, fogueiros, artesãos, etc, proce-
dentes de quase todos os pontos do
Império Português. Eram famílias, com
as suas crianças e os seus idosos, que, em
grande medida, preferiram não partir. São

muitas vezes alemães casados com mu-
lheres portuguesas e com filhos, conside-
rados alemães à semelhança do pai. No
universo existente nas relações, dos que
entraram em Angra entre Maio de 1916 e
Janeiro de 1917 (551), 74% eram soltei-
ros, 25% casados e 1% viúvos; 91%
eram homens (incluindo crianças) e 9%
mulheres. Nestes cálculos, não entram as
criadas portuguesas ou de outra naciona-
lidade que não a inimiga. A faixa etária
predominante era a dos 20 aos 29 anos
(41%), seguindo-se a dos 30 aos 39
(31%) e a dos 40 aos 49 (10%). Com me-
nor expressão temos as dos 10 aos 19 anos
(9%), dos 0 aos 9 (5%) e dos 50 aos 59
anos, com 3% do total. Havia ainda
concentrados entre os 80 e os 89 anos (1)
e os 60 a 69 anos (5). 87% de indivíduos
deste universo eram trabalhadores, regis-
tando-se apenas 70 casos de pessoas que
não trabalhavam, como mulheres e
crianças. Será de realçar o facto das
mulheres cuja origem era conhecida,
terem vindo todas de território nacional,
não se registando nenhuma entrada (à
semelhança das crianças) procedente das
colónias. 

Como já foi abordado ao longo do
presente estudo, em determinadas condi-
ções os concentrados podiam sair do
D.C.A. açoriano com destino ao Conti-
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100 Será de realçar o facto de o número de prisioneiros oscilar muito, em virtude não só das chegadas de novos elementos, como

também da partida de inúmeros outros. Por exemplo, a 9 de Agosto de 1916, é dada a ordem pelo Ministro da Guerra. para que to-

dos os prisioneiros com mais de 45 anos sejam colocados a bordo do navio Pedro Nunes a fim de serem colocados na fronteira.
101 A este propósito Manuel Vieira Gaspar, na sua obra As Bóias de Correio no Mar dos Açores e outras Histórias, Vol. I,

refere que para a Horta seguiram os empregados da Deutsche Atlantishe para retomarem o seu trabalho e que em Angra

ficaram entre 2 a 3 alemães fixados. O facto destes elementos não constarem das relações militares, pode estar relacionado

com o facto de, por já não serem prisioneiros de guerra e por terem meios para se movimentarem, já não constituírem uma

preocupação para as autoridades portuguesas. O mesmo autor defende esta ideia, ao referir que no mês de Outubro de 1919,

foi ordenado a todos os ex-prisioneiros que poderiam sair se estivessem dispostos a pagar as despesas do transporte. Deve ter

sido este o caso de 16 alemães que embarcaram rumo à Alemanha, a 16 de Outubro de 1919, a bordo do Funchal, via Lisboa.
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nente, principalmente por questões de
saúde. Após a estadia no Hospital de
Militar de Lisboa, podiam regressar a
Angra ou então ficar em Peniche ou Cal-
das da Rainha. Existem casos de súbdi-
tos estrangeiros liberados após a com-
provação da respectiva nacionalidade,
como o caso já referido de um dina-
marquês ou então de um russo, de uma
criada espanhola e mesmo de austríacos.
Existiram também pedidos deferidos pa-
ra que concentrados se juntassem às fa-
mílias em Espanha, talvez pelo facto de
terem mais de 45 anos. Estes casos estão
documentados, tendo surgido solicita-
ções neste sentido e também, em alguns
casos, para ficarem em Angra, junto dos
filhos. Também sem justificação tam-
bém foram enviados esporadicamente
alguns súbditos alemães para o Conti-
nente (alguns com ordem para se apre-
sentarem no Ministério da Guerra) ou
para a Madeira, mas existe um processo
cujo percurso se encontra relativamente
bem delineado: o do ex-cônsul da Ale-
manha, Gustav Wallenstein, caso exem-
plificativo do grande transtorno ocasio-
nado por todo o contexto da época103.
Casado há vinte anos com uma
micaelense e pai de sete filhos, Gustav
Adolf Wallenstein tentou (como já foi
referido) ficar em São Miguel, ao tempo

do D.C.A. da Lagoa, dirigindo um pedi-
do ao Governo Português por intermédio
do consulado americano nessa ilha. Uma
vez negada a pretensão, deu entrada com
a família no forte de S. João Baptista a
26 de Julho de 1916 e a 18 do mês
seguinte entregava novo pedido, a
referir que desconhecia as razões por
que o Ministro da Guerra o chamava e à
sua família. Após explicar a sua situa-
ção, pede que não lhe causem esse trans-
torno e que se possível o deixem residir
em São Miguel. No caso de tal ser inde-
ferido, que o deixem ir sem a família, ou
então o deixem ficar no D.C.A. de An-
gra com a mesma. O pedido é então en-
viado pelo C.M.A. ao referido Ministro,
que solicitou ao General Comandante
Militar que lhe explicasse que seria ex-
pulso do País, com ou sem família, real-
çando o facto de, em caso negativo, a
sua família não ficar aprisionada104. Dez
dias volvidos, a família Wallenstein
pedia para ser embarcada no primeiro
transporte, o que sucedeu a 5 de Setem-
bro no vapor S. Miguel. No final do re-
ferido mês, uma nota foi enviada por
parte do General António A. O. Maga-
lhães a explicar o que se passara e que
quando a embarcação havia atracado em
S. Miguel, a família havia dado parte de
doente, permanecido a residir na casa do

102 Para maior esclarecimento, consultar tabelas em anexo.
103 Transtorno não somente a nível pessoal como económico. Em anúncio do Jornal A República, de 4 de Julho de 1916, lê-

se o seguinte «Amancio Machado de Faria e Maia, tendo partido para Lisboa, passou procuração da administração dos bens

de Gustavo Wallenstein e Adolfo Eiffe a Luiz de Benevides no escriptorio Luiz Soares de Sousa Sucessores». Arquivo do

Museu Militar dos Açores, Fia 696.
104 Telegrama do Ministério da Guerra para o Comando Militar dos Açores, 27/8/1916, Arquivo do Museu Militar dos Aço-

res, Fia 692. Em relação a assuntos consulares, aparentemente o Governo da República teve alguma dificuldade em definir-

se. Em telegrama de 16 Agosto de 1916, o Ministro da Guerra dá a ordem de que, caso existam autoridades consulares

presas, deverá ser restituída a plena liberdade nas localidades onde se encontrem, o que não veio a acontecer.



pai da sua esposa, Francisco Machado
de Faria e Maia. Este caso e o do vice-
-cônsul que havia permanecido na Horta
(sob tutela do Governador Civil, por
ordem do Ministro do Interior), não
eram do seu agrado, na medida em que
não poderia exercer pressão sobre eles,
havendo o perigo de poderem passar
informações ao inimigo, uma vez que
não era raro aparecerem tendências
germânófilas nas ilhas açorianas105.
Neste contexto germanófilo será de
realçar a presença de submarinos
alemães em águas açorianas, por vezes
junto da costa, bem como os ataques
realizados a embarcações e mesmo a
localidades (ataque a Ponta Delgada a 4
de Julho de 1917), naufrágios originados
nos nossos mares (o Augusto de
Castilho a 14 de Outubro de 1918, entre
outros), ou então o aparecimento de
torpedos nas praias, como aconteceu na
Paia da Vitória, em 1919. Não se en-
contraram outras referências ao caso
Wallenstein, mas a imprensa local refere
a sua saída, em conjunto com a sua fa-
mília e alguns outros prisioneiros,
quando da chegada dos concentrados da
Horta. De Lisboa deverá ter sido en-
viado para Espanha, à semelhança do
que havia acontecido ao Ministro ale-

mão para Portugal e família, a 11 de
Maio a bordo de um comboio especial.

Apenas em inícios de 1919, surgiram
algumas autorizações pontuais, para sair
da fortaleza de S. J. Baptista, para ir ao
cemitério ou a determinadas instituições,
como a fábrica de lacticínios de Alfredo
Mendonça, em Angra, embora acompa-
nhados por um oficial. A partir de Mar-
ço, começaram a ser mais frequentes as
saídas de concentrados e famílias (em-
bora acompanhados por um graduado)
com destino ao Continente português,
provavelmente para Peniche106.

4.2. Os conflitos entre portugueses e
alemães.

Como já foi referido no presente
trabalho, a concentração de súbditos ale-
mães durante o ano de 1916 decorreu
com alguma normalidade e sem aparen-
tes problemas disciplinares, o que não
evitou o surgimento de boatos sobre as
autoridades portuguesas e inclusivamen-
te uma participação contra soldados por-
tugueses, por se relacionarem com os
concentrados. Embora a pena atribuída
tenha sido a de dez serviços de guarda,
estas poderiam ser muito mais elevadas
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105 Um dos factores que poderá ter sido particularmente importante para o Comandante Militar dos Açores foi o de, no Jornal

A União de 1 de Julho de 1916, constar a notícia de uma carta interceptada entre espiões do Funchal e do Porto, na qual se re-

fere que a publicação A Guerra de propaganda à ideologia alemã, havia conquistado a ilha de S. Miguel (pelo que se prepara-

va para lançar uma terceira edição, em virtude do sucesso que havia tido, inclusive com as colónias açorianas nos EUA e

Brasil) e que um dos patrocinadores era o referido ex-cônsul açoriano. Com outras obras procurava-se cativar a ilha Terceira

e já se planeava a extensão ao Faial. É pedida então a colaboração para a tradução e impressão da propaganda em defesa da

“querida Alemanha”.
106 Intrigante será a existência de um telegrama urgente datado de 22 de Junho de 1918, em que se refere que “...não seja ex-

pulso súbdito algum concentrado depósito Angra Heroísmo sem autorização da secretaria de estado ...”, provavelmente da

Guerra. Tendo em conta que a guerra ainda não havia finalizado e que qualquer ordem de expulsão teria de ser dada pelo Mi-

nistro da Guerra, desconhece-se o contexto da mensagem (Arquivo do Museu Militar dos Açores, Fia 620).
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como se constata a título exemplificati-
vo, a de quinze dias de prisão disciplinar
a um soldado do D.C.A. da Horta que se
afastou duas vezes do seu local de senti-
nela, ou então oito dias por assistirem
sem autorização a um espectáculo prota-
gonizado pelos prisioneiros. Em Outu-
bro de 1917, desencadeou-se uma certa
agitação entre oficiais de bordo e mari-
nheiros, tendo-se os últimos recusado a
fazer os serviços que até então desempe-
nhavam, como confeccionar e transpor-
tar a alimentação para o refeitório, etc.
Tal atitude teve como resposta do Co-
mando do Depósito o recolher às caser-
nas e a respectiva vigilância com
sentinelas, proibindo-se a saída até que
se achasse disponível a futura “prisão”,
situada por debaixo do palácio, bem co-
mo um reforço para a segurança em ge-
ral. Na documentação referente a 1918,
surgem os primeiros problemas entre
captores e concentrados: em Maio, a
embriaguez e os insultos ao Comandante
da Guarda por parte de um alemão vale-
ram-lhe oito dias de detenção disciplinar
e, em Dezembro, foi relatada ao Coman-
dante Militar de Angra uma situação em
que a falta de cumprimento das instru-
ções, no que respeita ao álcool, serviço e
contacto com os alemães, quase origi-
nou um “acidente desagradável” entre os
referidos e algumas praças portuguesas.
Com a relativa liberdade concedida em
1919, começaram a ocorrer alguns abu-
sos, quer do lado inimigo, quer do lado
dos portugueses. Numa fase inicial, sur-
ge a falta de atenção aos horários a cum-
prir nas deslocações à cidade, dando-se
mesmo o caso de serem encontrados
concentrados na cidade de Angra, evadi-

dos da prisão do Depósito com o con-
sentimento de praças portugueses
(punição: 30 dias de prisão disciplinar).
Em finais de Junho, a atribuição de uma
cantina a dois alemães (eram cerca de 4
a 5 cantinas do mesmo género para 600
concentrados), levou a que estes ocupas-
sem um compartimento com munições
que, apesar de obsoletas, levantaram os
ânimos do Comandante da Bateria nº 1
de Artilharia de Montanha (única unida-
de com quartel dentro do forte, para
além do D.C.A.) e do Comandante do
Depósito e Governador do Castelo, na
medida em que parte dos elementos
constituintes das mesmas havia desapa-
recido. Veio a concluir-se que em virtu-
de de um excesso de confiança, um
clube de ginástica constituído por mari-
nheiros tinha, ido buscar as granadas pa-
ra utilizar nos alteres e “lanternetas”
(granadas de balas, neste caso de 8 e 15
cm) para fazer brinquedos para as crian-
ças. Se as primeiras se encontravam bem
à vista de todos (sem que ninguém desse
por elas), já das segundas não se encon-
trava rasto (à excepção de uma utilizada
também num aparelho de ginástica), na
medida em que estavam completamente
danificados, causando um prejuízo de
6$85 centavos, a ser pago por um con-
centrado.

Paralelamente ao aumento do número
de concentrados, verificou-se também o
de soldados com o objectivo de reforçar
as guarnições militares existentes.
Algumas das tropas que haviam acom-
panhado os súbditos inimigos ficaram
também requisitadas para colmatar a falta
de militares no depósito e R.I. nº 25.
Contudo, tanto quanto a documentação



permite saber, este número sempre esteve
aquém das expectativas (1916). Sabe-se
que, em 1917, existia uma grande falta de
braços para a execução de obras e que,
em Janeiro de 1919, a epidemia de gripe
havia reduzido o número da guarda de
polícia de 99 praças a 18, deixando de
fornecer 26 sentinelas para fornecer 6107.
Determinadas zonas construídas encon-
travam-se abandonadas e à mercê do
vandalismo das crianças. O número
mínimo de sentinelas previsto era de 14,
numa guarda de 43 soldados. Das catorze
referidas, cinco seriam exteriores
(imprescindíveis) e as restantes interiores
ao forte. Em Março de 1919, o número
de sentinelas no D.C.A. era de cinco,
número insuficiente para impedir algu-
mas tentativas de fuga por parte dos
concentrados, ao que se poderá aliar a
falta de praças para serviços como o
acompanhamento de civis para entrega
de géneros e assuntos de secretaria,
lavadeiras, conferência de passes,
verificação de volumes, manutenção da
ordem, dentro e fora do Depósito (se
solicitados), bem como o serviço priva-
tivo do mesmo (serviço de correspon-
dência para os censores, distribuição de
artigos, etc.), situação que se mantém
basicamente nestes moldes até ao final

do ano, tornando-se alvo de muitos
pedidos de reforço.

Esta conjuntura favoreceu a ocorrên-
cia de algumas fugas, muitas vezes du-
rante a noite. Entre 13 e 17 de Abril de
1919, foram detectadas dez fugas con-
cretizadas com sucesso, em virtude de
apenas quatro (de cinco) sentinelas se
encontrarem efectivamente a vigiar o
depósito108. Mas este facto não foi inédi-
to até à referida data, na medida em que
tais situações ocorriam já desde o mês
de Março. Os evadidos eram capturados
normalmente na cidade de Angra do He-
roísmo, por graduados que os entrega-
vam ao oficial de dia no Depósito, e
eram colocados nos calabouços ou então
era-lhes retirado o “passe”. Num relató-
rio de Novembro de 1918, são referidas
fugas por intermédio de cordas, assim
como pela única porta existente, recor-
rendo-se a disfarces. De uma guarda de
25 sentinelas e dois grupos de patrulha,
em Dezembro de 1918, passara-se em
1919 para uma ausência total de sentine-
las exteriores e de patrulhas, e a um nú-
mero muito inferior ao necessário para
patrulhar toda a área do forte109. Sabe-se
que, a partir de 30 de Março de 1919, os
concentrados de Angra tiveram direito a
uma maior liberdade, cujas ordens supe-
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107 A epidemia de gripe estava a provocar enormes contratempos, não só em S. Miguel e Terceira, como também no Faial e

Pico, levando a que se adiasse a primeira incorporação de recrutas desse ano. Do distrito de Angra do Heroísmo, apenas S.

Jorge e Graciosa conseguem se manter-se à parte da referida epidemia.
108 Alguns relatórios mencionam a utilização de escadas e referem a dificuldade em deter a vontade dos súbditos em sair, na

medida em que já era conhecido que os prisioneiros do Continente gozavam de grande liberdade. O desejo de fuga ainda re-

primido com base na ameaça do uso da força, também muito restrita, tendo em conta que os guardas eram apenas em número

de dez para 584 concentrados alemães.
109 Num dos casos estudados, o total dos prisioneiros evadidos não foi recapturado, verificando  -se que, no dia seguinte, a

formatura matinal estava completa. Existe um caso em que um paciente alemão, que havia sido conduzido à Junta da 1ª Divi-

são do Exército em Lisboa, teria eventualmente saído do País (1918).
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riores entendiam como sendo semelhan-
tes aos casos de Peniche e Caldas da
Rainha. Contudo, não havia conheci-
mento sobre as instruções dadas aos já
referidos dois campos, pelo que, ao que
a documentação permite concluir, esta
far-se-ia com horários estipulados de en-
trada e saída durante o dia, que dificil-
mente podiam ser controlados em
virtude da falta de pessoal e evitando o
contacto com a população civil110. A
partir de Agosto de 1919, a existência de
apenas 6 sentinelas não constituía qual-
quer tipo de problema ao Depósito, na
medida em que se encontrava já em vi-
gor o novo regime aplicado aos concen-
trados alemães.

No que concerne aos problemas com
a comunidade civil, estes inevitavelmen-
te acabariam por ocorrer, gerando por
vezes conflitos de resolução bastante
complexa. As fontes encontradas são re-
ferentes a um período bastante intenso a
este nível, compreendido entre 9 e 26 de
Outubro de 1919 (fase final do D.C.A.).
Num relatório datado do dia 17, o Co-
mandante do Campo acusa de parciali-
dade o Comissariado de Polícia, na
medida em que nada fazia para defender
os súbditos alemães que se deslocavam
livremente à cidade: “...Os concentra-
dos deste depósito, apesar de inimigos e
estrangeiros, teem direito, pelas leis in-
ternacionais à protecção das suas vidas;
e não é a mim que me cabe tal missão
para fora deste campo de concentração

mas sim á autoridade policial e judi-
cial...”111. Este excerto do referido rela-
tório espelha bem o seu conteúdo.
Apesar de o Comandante do Depósito
de concentrados alemães não pretender
censurar a acção da polícia neste assun-
to, por entender ser pouco ético, acaba
por fazê-lo em virtude de o referido
Comissariado lhe ter enviado um oficio
a atribuir as responsabilidades dos
incidentes aos alemães (logo, a ele como
Comandante do Depósito), principal-
mente quando todos sabiam o que na
realidade acontecia. É então descrito ao
C.M.A. uma sequência de aconteci-
mentos que remontam ao dia 9 do mês
em questão (e que aparenta ser inédita
até ao dia em que escreve, pelo menos
desde Junho de 1919), para referir que
os concentrados haviam sido agredidos
sistematicamente, de modo bastante
violento, e quase diariamente, na
cabeça, havendo inclusive um caso de
um nariz partido. Se, numa fase inicial,
os acusados de prevaricadores haviam
sido colocados nos calabouços, poste-
riormente tinham sido retirados em
virtude de constatar que, por parte da
Polícia, nem se apresentava queixa, nem
se pedia qualquer explicação ou
efectuava interrogatórios, e que aos
portugueses envolvidos nada acontecia.
Além do mais, os primeiros incidentes
aconteceram com prisioneiros exempla-
res, que nunca tinham tido problemas no
interior do D.C.A. O Comissariado da

110 A 17 de Outubro, num relatório enviado ao C.M.A., refere-se que estes já têm inteira liberdade desde Junho, mas refere-se

também que continua ainda a existir um registo das suas entradas e provavelmente saídas.
111 Relatório enviado pelo Major Eduardo Gomes da Silva ao Comando Militar dos Açores a 17 de Outubro de 1919, Arquivo

do Museu Militar dos Açores, FIA 07.



Polícia havia transmitido a ideia de que
os alemães eram uns desordeiros e
prevaricadores, ao contrário dos tercei-
renses. Se primeiramente não apre-
sentara queixa contra os civis, essa
atitude prendeu-se com o facto de não
querer aquecer os ânimos; contudo,
nomeara oficiais e sargentos para
fazerem rondas aos locais da cidade
mais frequentados pelos súbditos,
participando ele próprio nessas missões.
Numa noite em que sabia existir um
espectáculo na Sociedade Recreio dos
Artistas, na presença de concentrados
(devidamente autorizados), teve conhe-
cimento e posterior comprovação de que
existia um grupo (já com antecedentes),
com cerca de vinte elementos portu-
gueses que aguardavam os súbditos para
os espancar. Enquanto se preparava para
acompanhar os prisioneiros ao campo,
teve conhecimento que o referido grupo
já agredira um alemão. Procurou o
oficial de serviço ao Depósito, que o
havia ido socorrer, e quando se dirigia
novamente à Associação, na presença
deste e de um sargento, deparou-se com
os considerados chefes do grupo, em
número de quatro e já com historial na
polícia. Faziam-se acompanhar por três
grossas bengalas e uma acha de madeira.
Julgou então que, entregando-os à polí-
cia esta os reteria até ao fim do D.C.A.
(planeado para muito em breve), acal-
mando assim os ânimos. Acabou por
constatar que, poucas horas depois,
esses indivíduos estavam em liberdade,
mesmo tendo sido anteriormente
forçado a disparar para o ar de modo a
evitar a fuga de três dos quatro elemen-
tos e destes terem confessado e denun-

ciado o grupo. Já eram do seu conheci-
mento alguns dos nomes referidos, bem
como o de três militares, um sargento e
dois praças. A polícia, que nunca havia
apresentado testemunhas ou feito
qualquer diligência para punir quer os
verdadeiros criminosos, quer os falsa-
mente acusados, enviara-lhe um ofício a
apresentar queixa contra um alemão,
que alegadamente atacara um português
sem razão aparente, quando tudo havia
sucedido de forma contrária, relatada
por uma testemunha fiável, que era um
dos seus oficiais. Afirmavam que as
queixas eram diárias e que o alemão em
questão, bem como os seus irmãos, eram
tidos como desordeiros e provocadores.
Sentindo a injustiça que era cometida
contra si e contra os concentrados, o Co-
mandante do Depósito procura salva-
guardar a sua posição, afirmando que,
sempre que se tornou necessário, os con-
centrados foram punidos dentro do cam-
po e que o foram também por razões
externas, o que acabou por ter conheci-
mento através de queixas particulares.
Acaba por defender os concentrados, re-
ferindo que todas as constatações levan-
tadas sobre o assunto levavam a
entender que estes apenas se haviam
tentado defender e que a polícia conhe-
cia o que se passava, assistindo impávi-
da e parcialmente a acções perfeita-
mente premeditadas. Sabiam da exis-
tência de pedras em locais estratégicos
para serem atiradas à passagem dos
concentrados e nada faziam para as
retirar; sabiam do boato em que se dizia
que todos os alemães que haviam namo-
rado uma rapariga da terra iam pagar
pelo desplante; e afirma inclusivamente

113O depósito de concentrados alemães na ilha Terceira
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que determinados polícias não iriam
desmentir o seu oficial quando
confrontados com ele.    A falta de
elementos não era, no seu entender,
justificativa (curiosamente, nos
acontecimentos narrados, são sempre
mencionados polícias, às vezes em
número superior a um), sendo também
do conhecimento de todos o  caso da
tentativa de agressão a um alemão que
jogava bilhar num café, valendo-lhe a
intervenção do pro-prietário. A situação
já se encontrava mais calma, em virtude
das zonas em questão se encontrarem
com maior policiamento e os elementos
dos grupos vigiados e os alemães adver-
tidos para um recolher menos tardio, o
que acabava por provar tudo o que havia
descrito. Efectivamente, surge neste
contexto um grupo de indivíduos portu-
gueses que, mesmo na própria comuni-
dade, são designados como desordeiros
e cujos chefes apenas esperavam ter um
motivo para iniciar uma perseguição e
posterior espancamento dos concentra-
dos. São várias as testemunhas que o
afirmam, embora algumas também rela-
tem que a postura, por vezes influencia-
da pelo álcool, levasse os alemães a
cometer determinadas acções que desen-
cadeariam esses factos. Estas poderiam
ser pequenos furtos, insultos ou mesmo
o facto de vestirem trajes femininos para
pregarem uma partida a um patrício112. 

Esta tendência aviltante em relação

aos alemães já era de certo modo visível
desde 1916 (não fosse em parte a guerra
desencadeada por nacionalismos exacer-
bados), em artigos esporádicos na im-
prensa regional da época. Apesar de não
se ter encontrado um ataque directo aos
alemães das ilhas açorianas, o leitor fa-
cilmente se apercebe que a mentalidade
era de confronto com os alemães envol-
vidos na guerra continental, inclusive
com os que haviam sido expulsos para
Espanha. A nível interno e local, salien-
ta-se uma preocupação com os “infiltra-
dos”, com os espiões que por qualquer
forma passariam informações ao inimi-
go. De certa forma, a comprová-lo exis-
te um artigo datado de 1 de Setembro do
referido ano, em que A União refere um
acontecimento (relatado pelo A Nação)
em que um prisioneiro alemão em Angra
havia oferecido libras de ouro a um sen-
tinela do R.I. nº 25 para que este o dei-
xasse fugir. Perante a recusa do sentinela
em aceitar o contínuo aumento do su-
borno, o alemão cuspira-lhe na cara e
tentara fugir, atitude que lhe valeu uma
valente coronhada na cabeça, tendo fica-
do banhado em sangue. Após a declara-
ção da ocorrência ao Governador
Militar, bem como a apresentação do de-
tido e das referidas libras de ouro, o sol-
dado foi louvado e recompensado com
um mês de licença, concluindo o diário
com a seguinte observação: “...Nem to-
dos se vendem ainda nesta terra - Mercê

112 A este propósito, o procedimento foi o seguinte: o oficial de ronda aos alemães foi interrogar o concentrado que se en-

contrava nos calabouços da polícia e chegou à conclusão que as roupas eram de uma meretriz local. Perante a necessidade de

o levar para o D.C.A., o referido oficial apenas se queria responsabilizar se o prisioneiro se vestisse condignamente, o que foi

refutado pelo Governador Civil que pretendia que os conterrâneos o vissem. Foi então levado pela polícia ao forte, sendo

apoupado e agredido ao longo do percurso.



de Deus...”. O mais interessante desta
história surge no dia seguinte, em que A
União pede desculpa aos leitores pela
falha tipográfica em que se mencionava
que tal acontecimento nunca havia suce-
dido. Tratava-se, pois, de uma ficção.
Este caso, que de certa forma pode ser
exemplificativo da mentalidade vigente,
pode ser corroborado por outros artigos
da época, em que se descreve um grande
bem-estar dos prisioneiros, com serviços
médicos permanentes, alimentação, etc.,
em contraponto com a situação difícil
que se vivia fora das muralhas. A 18 de
Outubro, o referido jornal refere o se-
guinte: “...Entretanto nós estamos em
guerra porque a Alemanha nos enviou
uma declaração...(censura)...no entanto,
tudo encareceu e quasi tudo falta...”113.

Pensava-se que os portugueses resi-
dentes na Alemanha também estivessem
em campos de concentração, despojados
de bens, e eram relatados casos de tortu-
ras e de morte por fome e doenças entre
os prisioneiros de guerra feitos pelos
alemães. Vivia-se um ano de preços al-
tos, doenças e escassez de alimentos, pa-
ra não referir o retrocesso económico
devido à mobilização de classes milita-
res, motivada pela guerra, entre outros
aspectos. A 27 de Outubro de 1916, é re-
produzido um artigo intitulado “Gozan-
do a Vida…”, oriundo do Diário da
Madeira, em que se aludia a trechos de
uma carta enviada por um indivíduo
que, em negócios, se havia deslocado a
Angra do Heroísmo e que, levado pela
curiosidade, resolvera visitar o campo
onde os inimigos se encontravam reuni-

dos. Diz-se então: “…Pelo que me disse-
ram e pelo que vi asseguro a V. que
estão melhor que em suas casas. E eles
não ocultam o seu contentamento e di-
zem mesmo que se encontram satisfeitís-
simos com a forma como são tratados.
Dentro do campo (…) organizaram es-
colas suas de engenharia, náutica, lín-
guas e inclusivamente aprendem o
português. Jogando foot-ball, exerci-
tam-se na ginástica, fazem música e
imagine V. têm até teatro, claro está tu-
do organizado por eles com as necessá-
rias licenças da autoridade militar. Não
sei o que mais podem crer… . Ao Do-
mingo vão à missa- os que são católi-
cos, já se vê. O que asseguro a V. é que
estão muito melhor do que se estivessem
em Berlim, para não falar na voragem
das trincheiras arrazados pelas inces-
santes metralhadoras dos aliados.”.
Conclusão do A União: “Eis o que é a
dos alemães no Campo de Concentra-
ção. Vida que se pode dizer regalada.”.
Apesar de serem passíveis de crítica, as
opiniões quer do visitante, quer da re-
dacção do diário, espelham bem a visão
dos portugueses locais, face ao seu mo-
do de vida e à dos concentrados ale-
mães. A 4 de Dezembro, o mesmo diário
conclui um artigo sobre a enfermaria,
cuidados de higiene, saúde e serviço mé-
dico, dizendo: “...que diferença, mas
honrosa, para nós portugueses...”. 

Em geral, a perspectiva que se procura
transmitir é a de que os alemães e os
apoiantes da causa alemã são muito pe-
rigosos para o País, mas que, em condi-
ções normais, os súbditos alemães eram

115O depósito de concentrados alemães na ilha Terceira

113 Crónica A Guerra, In A União de 21/10/1916.



116 Sérgio Resendes

tratados como quaisquer estrangeiros em
Portugal, beneficiando de benevolência,
atenção e protecção. Contudo, esta
perspectiva é anterior ao início da concen-
tração (Abril de 1916) e em resposta a um
artigo de um Jornal Daily Mail em Paris.
Portanto, em finais de 1916, a ideia que se
transmite na imprensa consultada da
época será a de que os inimigos
concentrados dentro do País estavam sob
controle e que, de certa forma, se
encontravam em muito melhores
condições do que a própria população
civil, havendo a necessidade permanente
de proteger a nação contra os germanófi-
los espalhados pelo País.114

A falta de fontes impressas de 1917,
1918 e 1919 impediram o acompanhar
da evolução desta perspectiva civil sobre
o Depósito de Concentrados Alemães115.

Outra questão que se levanta
no choque de culturas entre lusos
e alemães, vitoriosos e derrotados no
final da guerra é do relacionamento
interno no Depósito entre concentra-
dos e militares. Apesar da ideia
generalizada apontar para um bom
comportamento dos súbditos alemães,
existiram pequenos atritos que, tanto
quanto se consegue entender, nunca
chegaram a ganhar uma grande

projecção. É o caso já abordado da
vacinação ou do consumo em excesso
de bebidas álcoolicas. Outros casos
foram os de insultos a oficiais portu-
gueses (e mesmo tentativas de agressão)
e a outros alemães que eram considera-
dos, por pequenos grupos, como traido-
res à pátria alemã por procurarem
dar bem com os portugueses, o que
muitas vezes espelhava as querelas
internas relacionadas com a própria
hierarquia existente entre os pri-
sioneiros116. Outros momentos de maior
tensão estão documentados, muitas
vezes porque as autoridades portugue-
sas não cediam aos pedidos dos con-
centrados (o que levou a um pedido de
exoneração), mas existem também
alguns casos de conteúdo bastante
obscuro, como a questão do inglês, do
Nuemasner e a greve dos marinheiros ao
trabalho.

5. O fim do Depósito de Concentra-
dos Alemães na ilha Terceira

A 22 de Março de 1918, foi criada
uma Comissão Central de Informações
sobre Prisioneiros de Guerra (sediada
em Lisboa), que, de acordo com o

114 No Continente português, esta última ideia encontrava-se em grande actividade, motivada em grande parte pelo Jornal O Século,

que, de acordo com Helena Matos, “…preparava a alma do povo para o ódio…”, desde 13 de Abril de 1916, com uma série de

artigos sobre os inimigos de guerra, que circulavam a par com boatos nunca desmentidos de que haviam sido os responsáveis morais

pelo incêndio ao Depósito de Fardamentos e da Escola Naval. Inclusive os próprios monárquicos são tidos como pró-alemães.
115 A este propósito, Manuel Vieira Gaspar, na sua obra As Bóias de Correio no Mar dos Açores e outras Histórias, Vol. I,

refere que o diário A União, de 5/11/1919 faz eco a muitos alemães que aproveitam assim para agradecer às pessoas de Angra

com que tiveram relações de amizade e que inclusivamente também enviaram donativos para os pobres da União. Eis a outra

faceta da questão.
116 Outro exemplo foi o caso de uma queixa infundada sobre um acto de estupro por parte de um oficial português sobre uma

senhora alemã. Tudo indica que o caso não teria qualquer fundamento, mas foi o suficiente para que o dito oficial fosse transferido.



espírito militar e da 4ª Convenção em
Haia, de Outubro de 1907, procurou ter
conhecimento da relação geral de
campos de concentração, depósitos117 e
instituições similares, bem como da
indicação do seu pessoal, internados e
prisioneiros, sua divisão por classes,
designação de ocupação anterior e notas
de comportamento. Pediu também uma
cópia das instruções a que estavam
sujeitos, informações importantes que
devam constar das cadernetas dos
concentrados, relação de reclamações e
pretensões com uma indicação sumária
do assunto visado e respectivo anda-
mento, relação de autos de notícia,
queixas e processos e a actualização
constante de todas estas matérias, com
destaque para falecimentos e evasões.
Este organismo veio centralizar uma
variante contextual da guerra, que até
então se encontrava dispersa, sem que
correspondesse directamente a uma
autoridade especializada na matéria. De
facto, toda a informação percorria a di-
ferente hierarquia militar, terminando no
Ministro da Guerra, paralelamente a to-
da a outra informação relacionada com a
dita Secretaria. Pelo Decreto de Lei
nº 4053, de 8 de Abril de 1918, seria
composta por um delegado de cada um
dos Ministério da Guerra, Negócios
Estrangeiros e das Colónias e Sociedade
Portuguesa da Cruz Vermelha. Funcio-
naria junto do primeiro Ministério
referido e teria como função a fiscali-
zação e recolha de informação dos ser-

viços relacionados com prisioneiros de
guerra, quer inimigos, quer nacionais,
repatriados ou não, e seu consequente
estado físico.

Em Fevereiro de 1919, cerca de qua-
tro meses depois da assinatura do
armistício, e quando se esperava para
breve a assinatura dos acordos de Paz,
existia a convicção de que o campo de
concentração estava a terminar, pelo
que se iniciaram diligências por parte
do R.I. nº 25 para voltar novamente às
suas instalações no interior do forte de
S. João Baptista, ideia autorizada pelo
Comando Militar dos Açores. Contudo,
em Agosto, um pedido similar é negado
por falta de espaço, aguardando-se a
partida de alguns concentrados. A 25 de
Setembro, uma vez assinados os
acordos de Versalhes, entre as nações
vencedoras e a Alemanha (29 de
Junho), e de St. Germain-en-Laye,
entre as mesmas e a Áustria (10 de
Setembro), é aguardada a chegada de
um Capitão-Tenente como delegado da
sub-comissão encarregada de proceder
ao repatriamento dos internados ale-
mães.

A 22 de Outubro, é recebido um
telegrama noticiando a saída do vapor
Lothar Bohlen de Hamburgo e a sua
provável chegada, a 26 do mesmo mês,
com o objectivo de repatriar os
concentrados. É pois no dia 26 que se
inicia o arrolamento de todos os artigos
do Depósito com vista à sua devolução
às respectivas unidades, bem como os

117O depósito de concentrados alemães na ilha Terceira

117 A este propósito, a designação pareceu conhecer alguma evolução, no sentido em que no início sempre se referiram ao

campo como Depósito. A partir de 1918, coexistem as duas formas, sendo mesmo detectado um documento em que se riscou

“depósito” para escrever de seguida “campo”.
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preparativos para o embarque marcado
para o dia 28, cerca das 15 horas118. Em
virtude de a alfândega de Angra exigir
um escudo por cada passageiro com
destino ao estrangeiro, conforme estava
na Lei, a partida ficou adiada até ao dia
7 de Novembro, dia em que se recebeu
um telegrama enviado pelo Ministro da
Guerra a ordenar a equiparação dos ex-
prisioneiros alemães a presos, de modo
a ficarem isentos de pagamento.

Uma vez embarcados119, foi feito
um levantamento às instalações
utilizadas pelos súbditos, consideradas
como inabitáveis e com a necessidade
urgente de reparações inadiáveis antes
de assumirem uma nova função. Os
problemas passavam pela pintura,
caiação, substituição dos pavimentos,
caixilhos de vidraças, janelas,
bandeiras, telhados e portas, demolição
de frontais, bem como reparações na
cozinha, casernas e arrecadações do
R.I. nº 25. Os orçamentos, apesar de
feitos, apenas em pequena parte haviam
sido autorizados até à data (12 de
Novembro de 1919).

Conclusão

Em virtude da declaração de guerra
apresentada pela Alemanha a Portugal, o
estatuto dos alemães em solo metropoli-
tano e ultramarino foi profundamente
alterado, tendo-se os mesmos tornado
inimigos em território nacional. Contu-
do, poder-se-á dizer que o Governo Por-
tuguês adoptou uma postura moderada,
humanista e cumpridora das suas
responsabilidades internacionais sobre a
matéria em questão. Isto porque, em
síntese, os alemães foram de maneira
geral bem tratados, dispondo de toda
uma série de benefícios que, para secto-
res da própria população portuguesa de
época, não existiam, ou haveria com
dificuldade. Tendo em conta o contexto
de guerra declarada, as autoridades
portuguesas souberam respeitar os bens
privados, gerindo-os e possibilitando o
fornecimento de quantias monetárias aos
verdadeiros proprietários. Mesmo ao ní-
vel da selecção dos prisioneiros, verifi-
cou-se que o objectivo era reter os
indivíduos de uma determinada faixa

118 Sobre este aspecto, um relatório do C.M.A. para o Ministério da Guerra, datado de 13 de Abril de 1920, refere a propósito

do camião de marca Kelly nº 702 o seguinte: “…guiado pelo chaufeur ao serviço deste comando, fez o transporte de centena-

res de volumes de mobília dos concentrados alemães quando daqui retiraram, fazendo num dia o que os morosos carros de

bois de aluguer não fariam numa semana.” Em nota de 18 de Fevereiro do mesmo ano, constata-se o desaparecimento da

ferramenta do referido camião, averiguando-se então que esta havia sido furtada pelos ex-prisioneiros de guerra e mesmo

vendida a soldados portugueses.
119 Helena Matos refere que o Lothar Bohlen seguiu para Lisboa, fazendo uma paragem no Funchal para desembarcar 27 ale-

mães que se viram a braços com feridas de guerra que irremediavelmente lhes afectaram o estilo de vida anterior ao conflito.

Estas feridas de guerra foram bastante intensas para ambos os lados, gerando toda uma série de problemas para que os novos

cidadãos alemães regressassem novamente à vida social portuguesa. Quanto à primeira embarcação alemã que entrou num

porto português após a guerra (o Lothar Bohlen), prosseguiu para Lisboa com o objectivo de recolher os ex-prisioneiros ini-

migos concentrados em Peniche, consumindo-se ao longo da viagem os 20 barris de cerveja alemã embarcados, em resultado

da euforia do regresso a uma vida normal.



etária, do sexo masculino, permitindo-se
que, caso desejassem fossem, acompa-
nhados pelos seus familiares, medida es-
ta que, em termos económicos,
sobrecarregou toda a estrutura montada
para o efeito.

Debatendo-se com graves problemas
financeiros e estruturais, as autoridades
portuguesas, e em especial o Comando
Militar dos Açores, tiveram que
encontrar alternativas para toda uma
série de problemas de natureza diferen-
ciada, que se levantaram num período de
poucos meses, com a chegada de cente-
nas de prisioneiros e com a chamada ao
serviço de todo um efectivo militar que,
de certa maneira, paralisou toda a mão
de obra civil da época, dentro de uma
determinada faixa etária. As flutuações
económicas do mercado local, a falta de
material apropriado, as doenças e a inca-
pacidade de resolução de problemas re-
lacionados com a higiene dos concen-
trados foram alguns dos problemas que
“atormentaram” a existência de um
campo que tardava em receber as de-
vidas ajudas económicas previstas para
tal, em virtude de toda a crise com que o
País se debatia. Contudo, será de crer
que os próprios concentrados se encon-
travam de certa forma reconhecidos pelo
tratamento que recebiam, opinião que
era partilhada pela população civil en-
volvente, embora se tratassem de inimi-
gos. Esta relação entre a sociedade civil
e os concentrados revelou-se de certa
forma complicada, multifacetada e alvo
de problemas de difícil resolução. Se,
em 1916, a população civil lia em jor-
nais que provavelmente os portugueses
residentes na Alemanha se encontravam

em campos semelhantes ao D.C.A., tam-
bém liam que os prisioneiros de guerra
ingleses e franceses morriam nestes
campos por falta de alimentação e cui-
dados médicos. A evolução da guerra
deverá ter naturalmente desencadeado
uma modificação na forma como a po-
pulação encarava os concentrados, sur-
gindo em 1919 toda uma série de
problemas relacionados com determina-
dos grupos sociais que procuravam hu-
milhar os derrotados da I Guerra
Mundial, reproduzindo de certa forma
localmente, o que sucedia a nível inter-
nacional, em que a Alemanha e respecti-
vos aliados foram rebaixados, vexados e
submetidos às resoluções tomadas pelas
nações vencedoras, o que mais tarde se
tornaria num dos motores da II Guerra
Mundial.

Local de morte para alguns e de vida
para outros, o D.C.A. foi o reflexo de
uma sociedade da época e das dificul-
dades que a jovem República conhecia,
bem como da tecnologia existente. A
preocupação com a higiene, vacinação e
análises clínicas, o uso da Aspirina, com
poucos anos de existência, entre outros
aspectos, revelam uma sociedade que
começava a mudar e que, por isso, co-
nhecia problemas novos.

A “janela” que se abriu neste traba-
lho para o passado recente das nossas
ilhas permitiu também perceber a
mentalidade e a forma de ser e de estar
das populações açorianas num contexto
de guerra vivido de modo bem intenso,
por diferentes acontecimentos que de
uma forma ou outra foram sentidos em
várias ilhas. O inimigo que afundara em-
barcações nos mares orientais e ociden-

119O depósito de concentrados alemães na ilha Terceira
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tais do arquipélago e que inclusive
disparara contra a cidade de Ponta Del-
gada, era da mesma nacionalidade dos
que estavam a ser guardados, não só por
poderem constituir um perigo para a se-
gurança da Nação, mas também porque
poderiam ser o alvo da ira popular. O
Depósito de Concentrados Alemães es-
teve então revestido por esta dupla face-
ta, que, de certa forma, foi abalada com
a assinatura dos acordos de paz, altura
em que os prisioneiros de guerra o
deixaram de ser, tornando-se novamente
livres. Mas, como foi exposto, a docu-
mentação examinada apontou para que
alguns grupos de indivíduos, muitas
vezes mal vistos pela sociedade, materi-
alizassem com base na violência toda a
atmosfera vivida não só num contexto
local, mas sim internacional, de uma
mentalidade que procurava humilhar os
vencidos. Até que ponto é que a popula-
ção em geral concordava com estes gru-
pos isolados, eis uma questão a ser
estudada no futuro. Num contexto em
que muitos optam por estas medidas, ou
de certa forma se “solidarizam” com
elas, outros parecem não concordar, co-
mo foi o caso do oficial português que
se recusou a acompanhar até ao forte o
alemão vestido de mulher, ou ainda o do
proprietário do café que se interpôs en-
tre os prevaricadores e os concentrados.
Estes ressentimentos não ficaram apenas
pelos ataques físicos, mas também por
uma espécie de “despojos de guerra”,
que talvez se tenham igualmente verifi-
cado nos Açores, aquando da concentra-
ção inicial. Muitas famílias, em virtude
do receio de verem os seus bens arrola-
dos, entregaram bens de valor económi-

co e pessoal a famílias portuguesas com
o intuito de os reaver no final da guerra.
Nos casos que melhor se conhecem, na
Madeira e no Continente português,
quando regressaram essas famílias,
constataram que, em muitos dos casos,
estes nunca seriam devolvidos. Houve
quem procurasse a sua fábrica e não a
encontrasse, indo de seguida à sua casa
para verificar que os que lá viviam eram
portugueses, nunca a reavendo. Houve
quem perdesse os seus palacetes, casas
de verão, embarcações, armazéns, ac-
ções de companhias e quantidades in-
descritíveis de bens preciosos, como
quadros a óleo e milhares de peles e
couros, sendo tratado como prisioneiro
de guerra, quando a própria Lei o prote-
gia, considerando-o como cidadão por-
tuguês. Houve quem nunca mais
regressasse a Portugal por este facto, ba-
tendo-se em Espanha por ver a sua razão
legitimada, conseguindo-a, mas muito
mais tarde, quando já pouco havia a
fazer. Contudo, houve também quem
comprasse, com cerca de meio ano de
ordenado, uma espingarda de caça de
grande estima pessoal para um seu
amigo concentrado alemão. Também
existiu quem devolvesse os objectos
guardados e ajudasse à integração destes
indivíduos na sociedade. Qual terá sido
o pior choque? O da concentração ou o
do regresso a uma vida normal?
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Fig. 1- Anúncios de publicidade relacionando casas locais com figuras públicas e os concentrados alemães- 1916.
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Fig. 2- Edital afixado pelo Comando Militar do Açores em virtude da declaração de Estado de Sítio na ilha Terceira-

-1916.
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Fig. 3- Antigo casal de Francisco Ma-

chado de Faria e Maia na Vila da

Lagoa, ilha de São Miguel

(2001).

Fig. 4- Zona envolvente ao casal, possi-

velmente aproveitada em 1916

para a concentração dos súbditos

alemães.

Fig. 5- Francisco Machado de Faria e Maia e senhora.Fig. 5- Francisco Machado de Faria e Maia e senhora.
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• “PONTA DELGADA”;
• “SANTA MARIA”;
• “GRACIOSA”;
• “HORTA”;
• “S. JORGE” (EX. “SARDINIA”)
• “NAZARÉ”;
• “FIGUEIRA”;
• “PORTO SANTO”;
• “MACHICO”;
• “FOZ DO DOURO”;
• “AMARANTE”;
• “DAMÃO”;
• “GOA”;
• “DIU”;
• “MORMUNGÃO”;

• “COIMBRA”;
• “PENINCHE”;
• “VIANA”;
• “MIRA”;
• “OVAR”;
• “ALENTEJO”;
• “CASCAIS”;
• “SINES”;
• “MIRA”;
• “SÃO NICOLAU”;
• “INHAMBANE”;
• “PANGUIM”;
• “MADEIRAS”;
• “DESERTAS” (EX. KOCHEFELD”);
• “SAGRES”;

Identidades de algumas das embarcações alemães apreendidas:

• “BUERGERMEISTER HACMANN”;
• “HEIMBURG”;
• “EURIPOS”;
• “BULOW”;
• “SOPHIE RICKMERS”;
• “MILOS”;
• “NEVA”;
• “WURZBURG”;
• “GALATA”;
• “PROFESSOR WAERMANN”;
• “SANTA ÚRSULA”;
• “ZELKALMAL”;
• “COLMAR”;
• “LUBECHET”;
• “SCHABARSBURG”;
• “PETROPOLIS DA HAMBURG”.
• “SARDINIA”;
• “SCHAMBURGO”;
• “REISSNEAUM”;
• “RUDELF RIND FLEISH”;
• “GUAHYBA”;
• “KOCHEFELD”.

Nomes atribuídos pelos portugueses a algumas embarcações
alemãs apreendidas (cerca de 66 navios):
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Arquivo do Museu Militar dos Açores

Fig. 8- Cálculos para uma ração de campanha em 1916, com a respectiva análise por géneros, preços e quantidades. 
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Fig. 9- Os mesmos cálculos de uma ração de campanha, mas em 1919. 

Arquivo do Museu Militar dos Açores
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Fig. 10- Momentos precedentes ao em-

barque dos súbditos alemães de

idade militar para Angra do

Heroísmo (1916).

Fig. 12- Formatura dos concentrados na

parada principal do forte de

São João Baptista. Ao fundo, é

possível ver-se a residência do

Governador e do lado direito o

acesso à casa da guarda.

Fig. 11- Embarque para bordo de um

vapor, talvez o “Sagres”

(1916).

História de Portugal, dir. Damião Peres

História de Portugal, dir. Damião Peres 

Revista do Semanário Expresso (17/11/2001).
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Fig. 13- Grande plano da parada princi-

pal, apresentando do lado direi-

to em 1º plano a Igreja de S.

João Baptista e, ao fundo, al-

guns edifícios habitados pelos

súbditos alemães.

Fig. 15- Aspecto geral do que se julga

ser a enfermaria do Hospital

Militar da Boa Nova em Angra

do Heroísmo, construída pelos

espanhóis no séc. XVII.

Fig. 14- Vista da parada principal, com

a entrada para a casa da guarda

em 1º plano e a capela espa-

nhola de Sª. Catarina de Sena

em 2º plano. 

Revista do Semanário Expresso (17/11/2001).

Revista do Semanário Expresso (17/11/2001).

Revista do Semanário Expresso (17/11/2001).
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Fig. 16- Os concentrados alemães não

só praticavam ténis, ginástica e

natação como também aos fins

de semana improvisavam peças

de teatro e números musicais.

Fig. 18- O clima afável dos Açores e a dimensão do forte de S.

João Baptista, proporcionava aos concentrados alemães

a possibilidade de terem uma vida de grande contacto

com o ar livre, inclusive com desportos náuticos.

Fig. 17- Postal devidamente censurado

de um concentrado alemão à

Sociedade Portuguesa da Cruz

Vermelha. Esta foi de uma im-

portância vital para assegurar

não só o correcto tratamento

dos prisioneiros de guerra, bem

como o estabelecimento do con-

tacto dos concentrados com as

suas famílias.

Revista do Semanário Expresso (17/11/2001).

Revista do Semanário Expresso (17/11/2001).

Revista do Semanário Expresso (17/11/2001).
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Fig. 19- Esta caricatura representa bem a forma como a im-

prensa nacional, em especial o “Século”, influenciou

a opinião pública contra aqueles que depreciativa-

mente chamavam de “teutónicos”. Foi desenhada

antes de o Governo Português ter tomado qualquer

decisão sobre os inimigos de guerra em Portugal.

Fig. 21- Do lado inimigo, a mesma situ-

ação: oficiais portugueses pri-

sioneiros no campo de

concentração de Breesen

(Mecklenburg) a lavar os pra-

tos e talheres utilizados na re-

feição acabada de tomar.

Fig. 20- Aguarela de Rocha Vieira, desenhador da Ilustração Portugue-

sa. A sua leitura reflecte bem a mentalidade de grande parte da

imprensa portuguesa da I Guerra Mundial. 

Revista do Semanário Expresso (17/11/2001).

Ilustração Portuguesa

Ilustração Portuguesa
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Fig. 22- Apresado na cidade da Horta, o

vapor “S. Jorge” (ex. “Sardinia”)

é um dos exemplares requisita-

dos pelo Decreto n.º 2236, de 24

de Fevereiro de 1916.

Fig. 24- Foto de grupo, da qual se des-

taca o Sr. Augusto Paulus, (de

branco na última fila), um dos

alemães que ficou em Angra do

Heroísmo após o fim do

D.C.A..

Fig. 23- Almoço de confraternização

entre o comandante do depósito,

Major Eduardo Gomes da Silva

(à direita), e dois alemães.

“As Bóias de Correio nos Mares dos Açores”. Gaspar, Manuel Vieira

“As Bóias de Correio nos Mares dos Açores”. Gaspar, Manuel Vieira

“As Bóias de Correio nos Mares dos Açores”. Gaspar, Manuel Vieira
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Fig. 25- Súbditos alemães praticando exercícios de barra fixa no

D.C.A. em Angra do Heroísmo

Fig. 27- Carimbo de censura utilizado no D.C.A. em An-

gra do Heroísmo.

Fig. 26- Bilhete postal oriundo do

D.C.A. em Angra do Heroís-

mo, carimbado por diversas au-

toridades e com o selo da Cruz

Vermelha Portuguesa para os

prisioneiros de guerra.

“As Bóias de Correio nos Mares dos Açores”. Gaspar, Manuel Vieira

“As Bóias de Correio nos Mares dos Açores”. Gaspar, Manuel Vieira

“As Bóias de Correio nos Mares dos Açores”. Gaspar, Manuel Vieira
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 1.- NÚMERO DE PRISIONEIROS DE GUERRA REUNIDOS DE MAIO DE
1916 A JANEIRO DE 1917- ANGRA DO HEROÍSMO

CABO LISBOA S. NÃO
ORIGEM MADEIRA FAIAL T O T A L

VERDE E PORTO MIGUEL REFERIDO

HOMENS 198 74 132 75 22 2 503

MULHERES - 18 14 9 4 3 48

TOTAL 198 92 146 84 26 5 551

2.- EVOLUÇÃO DO REGISTO DE ENTRADAS CONHECIDAS EM ANGRA

CABO LISBOA SÃO NÃO
ORIGEM MADEIRA FAIAL

VERDE E PORTO MIGUEL REFERIDA
26/5/1916 - 9 - - - -

26/6/1916 - 77 18 - - -

6/8/1916 195 - 124 - - -

30/8/1916 - - - 84 - -

5/1/1917 - - - - - 2

OUTRAS 3 6 4 - 26 3M. PRAZO

3.- ESTADO CIVIL DOS PRISIONEIROS ALEMÃES (1916) 

CABO LISBOA S. NÃO
ORIGEM MADEIRA FAIAL TOTAL

VERDE E PORTO MIGUEL REFERIDO

SOLTEIROS 160 50 108 69 19 4 410
CASADOS 38 41 35 15 7 1 137
VIÚVOS - 1 3 - - - 4



4. IDADE DOS CONCENTRADOS (1916)

CABO LISBOA S. NÃO
ORIGEM MADEIRA FAIAL TOTAL

VERDE E PORTO MIGUEL REFERIDO

0-9 - 11 6 5 5 1 28
10-19 16 13 11 8 3 - 51
20-29 82 27 67 37 9 2 224
30-39 68 27 43 25 6 - 169
40-49 22 14 11 7 1 1 56
50-59 9 - 5 1 2 - 17
60-69 1 - 2 1 - 1 5
70-79 - - - - - - 0
80-89 - - 1 - - - 1

TOTAL 198 92 146 84 26 5 551

5. TABELA DOS NÃO TRABALHADORES

CABO LISBOA S. NÃO
ORIGEM MADEIRA FAIAL TOTAL

VERDE E PORTO MIGUEL REFERIDO

MULHERES - 14 11 7 2 1 35
HOMENS - - 2 - - - 2

CRIANÇAS
- 11 9 5 7 1 33

18 A
TOTAL - 25 22 12 9 2 70

139O depósito de concentrados alemães na ilha Terceira
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6. PROFISSÕES DE ESTATUTO SOCIAL MAIS RELEVANTE

CABO LISBOA S. NÃO
ORIGEM MADEIRA FAIAL TOTAL

VERDE E PORTO MIGUEL REFERIDO

Capitão 1 - 2 2 1 - 6
Chefe de Criados - - - 1 - - 1
Chefe de Cozinha 1 - - - - - 1

Comerciante/
2 12 17 - - - 31

Negociante1

Comissário 1 - 1 2 1 - 5
Cônsul/

- - 1 - 1 - 2
Vice-cônsul2

Contra-Mestre 7 - 5 - - - 12
Desenhador - - 2 - - - 2

Electro-químico - 2 - - - - 2
Engenheiros3 27 4 21 4 - - 56

Estudante - 1 - - - - 1
Gerente de Hotel - 1 - - - 1 2

Governante - - - 1 - - 1
Industrial - 4 - - - - 4
Interprete - - - - 1 - 1

Médico - - 1 - - - 1
Mestre de

- - - - 1 - 1
máquinas

Oficial 21 - 8 - - - 29
Padre - 1 - - - - 1
Piloto4 - - - 5 3 - 8

Professor - 3 2 - - 1 6
Químico - 1 - - - - 1

Telegrafista5 3 - - 34 - - 37
TOTAL 63 29 60 49 8 2 211

1 Negociantes: 2 de Cabo Verde e 6 da Madeira.
2 O Vice-Cônsul é oriundo da Madeira.
3 São considerados os designados engenheiros (mecânicos) de 1ª; 2ª; 3ª e 4ª, bem como os assistentes. Existem também 1
engenheiro civil (Cabo Verde) e 1 electricista (Lisboa e Porto).
4 São os designados pilotos de 1ª; 2ª e 3ª.
5 Engloba os telegrafistas (35) e rádio-telegrafistas (em número de dois e oriundos do Faial).



7. OUTRAS PROFISSÕES

CABO LISBOA S. NÃO
ORIGEM MADEIRA FAIAL TOTAL

VERDE E PORTO MIGUEL REFERIDO

Agricultor - - - - 1 - 1
Artista - 1 - - - - 1

Assistente 2 - - - - - 2
Barbeiro - - 1 - - - 1

Carniceiro 2 - 2 - - - 4
Carpinteiro 6 - 3 1 1 - 11

Chauffer - 2 - - - - 2
Criado/Moço6 1 - 8 4 2 - 15

Contínuo - 1 - - - - 1
Cozinheiro 7 1 4 5 2 - 19
Despenseiro 22 - 5 - - - 27

Doceiro 2 - - - - - 2
Doméstica - 1 - - - 1
Electricista - 2 - - - - 2

Empregados7 - 6 5 - 1 1 13
Ferreiro 3 - - - 1 - 4

Fogueiro/
40 1 13 4 - - 58

Chegador8

Gravador - 2 - - - - 2
Impressor 1 - - - - - 1

Maquinista - 2 - - - - 2
Marinheiro 44 8 19 9 1 - 81
Mecânico - 1 - - - - 1
Operário - 5 - - - - 5
Outras - 2 - - - - 2
Padeiro 5 - 2 - - - 7

Relojoeiro - - 2 - - - 2
Serralheiro

- 1 - - - - 1
mecânico
Vidreiro - 2 - - - - 2
TOTAL 135 38 64 23 9 1 270

141O depósito de concentrados alemães na ilha Terceira

6 Os moços são oriundos de Cabo Verde (1) e Madeira (8). Os criados englobam os de bordo (1 de S. Miguel).
7 Engloba os designados empregados (3 da Madeira); empregados comerciais; empregados industriais ( 1 de Lisboa e Porto);
empregados de Hotel (2 de Lisboa e Porto) e empregados do Cabo Inglês (1 da Madeira).
8 Muitos destes homens são designados por fogueiros; fogueiros-chegadores e chegadores (2 de Cabo Verde e 1 da Madeira).
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3. Evolução do registo de entradas no D.C.A. de Angra do

Heroísmo durante 1916
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5. Idade dos Concentrados do D.C.A. em Angra do

Heroísmo (1916)
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1. Introdução

m 1996, iniciámos um projecto de
identificação dos adágios portu-

gueses mais conhecidos actualmente no
Arquipélago dos Açores. Ao incluir as
comunidades açorianas radicadas nos
Estados Unidos da América, quer na
costa leste (Massachusetts e Rhode Is-
land), quer na oeste (California), pude-
mos analisar o grau de preservação da
herança paremiológica na diáspora. Os
resultados da recolha e análise dos da-
dos obtidos em S. Miguel, nos EUA e no
Grupo Central do nosso Arquipélago en-
contram-se já publicados, respectiva-
mente nos primeiros três volumes da
série “Pérolas da Sabedoria Popular Por-
tuguesa”, inserida na Colecção Garajau
das Edições Salamandra (Lisboa).

Um provérbio deve ser conhecido e
usado por uma faixa significativa da so-
ciedade. Como não existem estudos fiá-
veis sobre este aspecto, no que respeita
aos provérbios portugueses, tivemos de
colmatar a ausência de dados estatísticos
que comprovem o conhecimento e uso
generalizado de cada texto contido nos
nossos adagiários. Para tal, adoptámos

uma metodologia que se baseia na ela-
boração de questionários, nos quais
apresentámos, a um leque diferenciado
de pessoas, um conjunto de potenciais
provérbios para reconhecimento.

Seleccionámos as respectivas entradas
a partir de uma compilação de vinte e
cinco mil que reduzimos para cerca de
vinte e dois mil exemplares, retirados de
vários adagiários portugueses. Através
uma exaustiva análise estatística dos
nossos questionários, cristalizámos cerca
de 500 provérbios canónicos, em São Mi-
guel, 645 no Grupo Central e 700, no
contexto da emigração açoriana nos
EUA, reconhecidos por mais de 50% dos
nossos inquiridos. Com base em alguns
estudos suplementares, demonstrámos
que os nossos dados são fiáveis e
representativos dos grupos sociais a que
pertencem os nossos entrevistados.

Através da selecção dos exemplares
mais conhecidos, podemos identificar o
conjunto dos provérbios com maior ex-
pressão numa comunidade, bem como
as suas variantes mais significativas.

O tratamento das variantes não foi,
até ao momento, devidamente equacio-
nado no âmbito da paremiografia portu-
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guesa. Armando Côrtes-Rodrigues, por
exemplo, registou no Adagiário Popular
Açoriano quer a forma “Comem os olhos
primeiro do que a boca”, quer “Primeiro
comem os olhos do que a boca” como
provérbios da ilha de São Miguel. Como,
nesta ilha, a percentagem de reconheci-
mento da última configuração sintáctica
é superior à anterior (62,5% vs 52,6%),
considerámos “Comem...” como variante
de “Primeiro...”, no âmbito do primeiro
volume da já referida série “Pérolas da
Sabedoria Popular Portuguesa”. Nos
EUA, como se regista no segundo volu-
me do nosso Adagiário, esta situação in-
verte-se, dado só a primeira forma ter
sido reconhecida.

No Grupo Central, e no terceiro volu-
me da série supracitada, nenhuma das
duas frases foi considerada como pro-
vérbio, uma vez que não ultrapassam aí,
em média (com 36,77% e 29,69%, res-
pectivamente), a barreira dos 50%, nem
tão pouco superam o limite dos 60% em
qualquer uma dessas ilhas. Os valores
mais aproximados são 54,55%, em S.
Jorge e 58,82%, na Graciosa, para o pri-
meiro exemplar. 

Temos de destacar o facto de, sem os
referidos dados estatísticos, não existir
justificação para considerar uma forma
como a variante da outra. Quando se eli-
mina as variantes menos expressivas,
ocorre o problema de se conhecer só
uma variante, como a primeira frase do
exemplo anterior. Nestas circunstâncias,
dificilmente se encontrará a forma pre-
tendida numa colectânea organizada pe-
la ordem alfabética das primeiras
palavras do provérbio, pois ninguém vai
procurar na letra “p” um texto proverbi-

al que, na sua opinião, se inicia com a
letra “c”.

Adoptando o sistema de ordenação
por palavras-chave, recolhemos, inicial-
mente, todas as palavras do conjunto dos
provérbios seleccionados, apresentando-
-as, depois, na sua forma primitiva (ver-
bo no infinito, substantivos e adjectivos
na forma do masculino singular) e orde-
nadas alfabeticamente, juntamente com
os exemplares que as continham. Encon-
tra-se, assim, subordinado à palavra-
-chave “abrir” o ditado popular: “Nunca
Deus fecha uma porta que não abra ou-
tra”.

Omitimos algumas palavras, dada a
sua repetição e irrelevância para a iden-
tificação do provérbio (essencialmente
os artigos, alguns pronomes, preposi-
ções, conjunções, advérbios e verbos,
como “ser”). Encontrar-se-á, por conse-
guinte, um provérbio como “Quem não
se sente não é filho de boa gente.” rela-
cionado com os seguintes itens “bom”,
“filho”, “gente” e “sentir”.

A redundância do registo proverbial,
como nos exemplos dados, justifica-se
especialmente em casos onde a forma
padrão se distingue de uma variante não
só por transposições de palavras, mas
também pela sua substituição ou omis-
são e ainda por  sinónimos.

2. Os provérbios de S. Miguel

A série “Pérolas da Sabedoria Popular
Portuguesa” começa pela apresentação
dos ditados populares estatisticamente
mais relevantes em S. Miguel. Esta ilha,
para além de conter mais de 50% dos



ilhéus açorianos, também evidencia um
interessante tecido populacional, constitu-
ído por pessoas do continente português e
das demais ilhas do Arquipélago. Foi
igualmente em São Miguel que desenvol-
vemos o nosso projecto-piloto e a primei-
ra triagem dos 25000 exemplares iniciais
do corpus para cerca de 6000 unidades.

Todos os dados incluídos na série acima
referida prendem-se, assim, com a reco-
lha realizada na ilha do Arcanjo, onde de-
tectámos cerca de 500 provérbios
predominantes. Desse conjunto destacam-
-se os seguintes exemplares, com uma
taxa de conhecimento superior a 95%:
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O bom filho, à casa torna.

Albarda-se o burro à vontade do dono.

Enquanto há vida, há esperança.

Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele.

Quando chove e faz sol, casam-se as feiticeiras.

Entre marido e mulher não metas a colher.

Antes tarde que nunca.

A pensar morreu um burro.

O futuro a Deus pertence.

Há remédios para tudo menos para a morte.

Há mar e mar e ir e voltar.

3. Os provérbios açorianos nos Esta-
dos Unidos da América

Os dados recolhidos nos Estados
Unidos da América revelam-se manifes-
tamente valiosos para percebermos a
transmissão insular dos provérbios no
passado. Partindo da ideia de que a dis-
tância entre a California e a costa leste
impede uma interligação entre as comu-
nidades açorianas aí residentes, pode-
mos concluir que os hábitos comuns dos
nossos emigrantes são determinados pe-
las tradições trazidas das suas terras de
origem. Daí que os exemplares conside-
rados como provérbio, em ambas as cos-
tas norte-americanas, o fossem também
em São Miguel ou nas ilhas do Grupo

Central, de onde provêm predominante-
mente os inquiridos da costa leste e os
da California, respectivamente.

O cruzamento dos dados obtidos nos
Açores e nos EUA é também útil para a
avaliação dos resultados da análise dos
mesmos, possibilitando esclarecer se um
resultado é meramente uma expressão
de uma anomalia estatística ou de uma
realidade linguística existente. Deste
modo, é possível afirmar que, por exem-
plo, “A carapuça é para quem serve” é,
na verdade, um provérbio açoriano, em
vez da versão “A carapuça é para quem
a põe”.

Confirmámos também a nossa tese
da inclusão, nos Adagiários, de variantes
inadequadas, como “Abril águas mil, co-
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adas por um mandil, e em Maio três ou
quatro”. Neste caso, quer nos Açores,
quer nos Estados Unidos da América, os
inquiridos preferiram a forma “Abril
águas mil”. Como nas zonas da emigra-
ção as formas antigas têm um bom grau
de preservação, podemos concluir que o
encurtamento do referido exemplar não
será provavelmente o resultado de um
desenvolvimento recente.

As nossas conclusões baseiam-se no
facto de a grande maioria dos exemplares
testados nos dois lados do Atlântico apre-
sentar tendências estatísticas comuns.
Daí que as diferenças revelem um dado
significativo, como o desaparecimento do
provérbio “Abril chuvoso, Maio ventoso,
fazem o ano formoso” na zona de emi-
gração, contrariamente ao que acontece
nos Açores. Tal ocorrência indica uma
descontextualização de alguns provérbi-
os, sobretudo os ligados a características
ambientais de uma determinada região.
Um outro ditado, “Quem paga não deve”,
identificado por 65% dos informantes
micaelenses, contraria demasiado o hábi-
to americano de se recorrer ao crédito,
uma vez que mantém um conhecimento
pouco superior a 25% na costa leste e
17%, na oeste. Da mesma forma, suspei-
tamos que o provérbio açoriano “Quem
nasceu para pobre não chega a rico” con-
tradiz o sonho americano, razão por que,
na costa leste, atinge uma taxa de conhe-
cimento de 35% e, na California, 0%. É
importante, por isso, rever, em estudos
futuros, quais os conceitos que mantêm o
seu significado, revelando, simultanea-
mente, experiências interculturais.

No entanto, encontrámos igualmen-
te, nos EUA, vários exemplares outrora

conhecidos no Arquipélago, mas que,
hoje em dia, se encontram em vias de
extinção.

A nossa colectânea é, assim, uma vi-
agem não só ao continente americano,
mas também ao passado dos Açores. A
comparação entre a situação no Arquipé-
lago e nas comunidades de emigrantes
afigura-se como um importante meio de
esclarecimento das questões atrás expos-
tas, que decorrem de uma reflexão sobre
o relacionamento entre pensamento, lín-
gua e contexto situacional.

4. Os provérbios do Grupo Central
dos Açores

No terceiro volume da série «Pérolas
da Sabedoria Popular Portuguesa», con-
tendo a base proverbial das cinco ilhas
(Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São
Jorge) que constituem o Grupo Central
dos Açores, coloca-se a questão da rela-
ção entre a proximidade geográfica das
referidas ilhas e o seu repertório pare-
miológico comum. À partida, supúnha-
mos que o respectivo ambiente cultural
fosse mais coeso do que o de qualquer
outro sub-conjunto de ilhas do arquipé-
lago açoriano.

Na selecção dos dados, adoptámos os
dois critérios seguintes:

Condição A: O tesouro característico
de cada localidade deve ser adequadamen-
te representado. Incluimos, por isso, todos
os exemplares que, numa das cinco ilhas
do Grupo Central, obtenham, no mínimo,
uma taxa de reconhecimento de 60%.

Condição B: Um critério óbvio para
seleccionar os provérbios mais conheci-



dos na totalidade desse conjunto insular
consiste em considerar o peso popula-
cional de cada ilha que o integra. De
acordo como o census de 2001, a popu-
lação do Grupo Central é constituída pe-
las seguintes fracções: Terceira 63,88%;
Graciosa 3,85%; Faial 12,54%; Pico
12% e São Jorge 7,73%. Considerando,
então, a taxa de reconhecimento dos
exemplares em cada uma dessas ilhas
através da referida distribuição, obtere-
mos o índice de competência paremioló-
gica no Grupo Central. Se um exemplar
superar o valor  de 50%, será incluído na
nossa compilação.

A utilização das condições A e B ga-
rante um equilíbrio adequado entre as

informações inter e intra-insulares. Es-
peramos ter conseguido dar o devido pe-
so às comunidades populosas,
respeitando, ao mesmo tempo, as parti-
cularidades das ilhas mais pequenas. As-
sim, constituímos um corpus de 645
provérbios (sem variantes).

Na segunda coluna da Tabela 1, apre-
sentamos, para cada uma das ilhas (ver
primeira coluna), o número de provérbi-
os do Adagiário do Grupo Central, que
aí atinge a barreira dos 60%. Usando es-
te valor como índice de 100%, indica-
mos (nas colunas 3-6) a respectiva
parcela dos exemplares que têm uma
percentagem de 60-70%, 70-80%, 80-
90% ou, pelo menos, 90%. 
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Número 70%>X≥ 80%>X 90> X≥

X≥60% 60% ≥70% X≥80% 90%

(=100%) %

Faial 328   34,7% 30,5% 23,2% 11,6%

Graciosa 367  35,6% 26,2% 25,1% 13,1%

Pico 337  39,4% 31,2% 21,7% 7,7%

São Jorge 265  45,7% 26,8% 19,6% 7,9%

Terceira 324  35,8% 31,5% 25,0% 7,7%

Tabela 1: Espectros da ocorrência dos provérbios nas Ilhas relativamente ao corpus de 645

provérbios do Grupo Central

Facilmente se verifica que os habi-
tantes da ilha Graciosa não só têm o
maior repertório do referido conjunto de
provérbios, mas também as maiores per-
centagens nas parcelas com os mais ele-
vados índices de reconhecimento. A ilha
de São Jorge representa a situação opos-
ta. Esta inversão manifesta-se, igual-
mente, quando calculamos o valor
médio de reconhecimento dos provérbi-

os do Adagiário do Grupo Central para
cada uma das ilhas, sendo esse valor de
60, 8%, para Graciosa, enquanto para
São Jorge é de 53,6.

O número de provérbios conhecidos
nas ilhas do Faial, Pico e Terceira, situa-
se ao mesmo nível. Os do Pico e da Ter-
ceira encontram-se, em geral, um pouco
mais em parcelas, com um menor índice
de reconhecimento do que os exempla-
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res da ilha do Faial. Mas as diferenças
são mínimas, o que conduz a valores
médios de reconhecimento de 57,0%,
para o Pico, 57,3 para o Faial, e 57,9%
para a Terceira.

Analisando em pormenor a relação
do tecido proverbial de cada ilha com o
das restantes, observamos o seguinte:

Só uma pequena percentagem dos
provérbios, entre 8,6% e 18,1% para as
várias ilhas, foi reconhecida por 60%
(ou mais) dos nossos informantes numa
só ilha. Os valores mais elevados, quer
em número absoluto quer em termos
percentuais, foram apresentados pela
Graciosa e Pico, enquanto a Terceira re-
vela a menor taxa de conhecimento des-
ses exemplares. 

As diferentes ilhas apresentam, tam-
bém, uma baixa percentagem, entre
11% e 14,8%, dos provérbios reconhe-
cidos exclusivamente num par insular.
As ilhas com maior afinidade são Gra-
ciosa/Terceira, São Jorge/Pico e Fai-
al/Graciosa, e  as com menor homo-
geneidade: Faial/São Jorge e Tercei-
ra/São Jorge.

Regista-se uma maior percentagem
de provérbios que foram igualmente re-
conhecidos em três ilhas (entre 15,3%
até 20,1%). O trio com maior expressão
é constituído pelas ilhas Faial/Gracio-
sa/Terceira, seguido pelos triângulos
Faial/Graciosa/Pico e Faial/Pico/Tercei-
ra. Os conjuntos menos representativos
são formados pelas ilhas Graciosa/Pi-
co/Terceira, Pico/São Jorge/Terceira e
Faial/Graciosa/São Jorge.

Um número significativo dos provér-
bios, entre 20,8% e 27,1%, ocorre igual-
mente em quatro ilhas. S. Jorge, na

metade dos casos, não faz parte deste
quarteto, enquanto a Terceira raramente
está ausente.

Uma fracção substancial dos provér-
bios (entre 30,0% e 41,5%) é conhecida
em todas as ilhas. 

Podemos concluir que há um Adagiá-
rio do Grupo Central relativamente ho-
mogéneo, do qual mais se afastam o
Pico e São Jorge. A maior proximidade
verifica-se entre o Faial e a Terceira.

Não nos surpreende que a Terceira e
o Faial, as ilhas com maior atracção mi-
gratória neste grupo, se aproximem mais
com o uso médio, facto que é favorecido
pela mistura de populações das outras
ilhas. O terceiro lugar da Graciosa não
pode ser explicado da mesma forma;
neste caso, temos antes de sublinhar o
isolamento geográfico desta ilha.

O mais espantoso do leque proverbial
graciosense é, por um lado, a sua exten-
são e, por outro lado, o elevado nível de
reconhecimento dos seus exemplares.
Por esta razão, o distanciamento relati-
vamente ao padrão normal é notável.
Não obstante, o tesouro proverbial da
Graciosa é, pelo menos, tão útil, em ter-
mos de ponto de referência, como o da
maior ilha do grupo central, nomeada-
mente a Terceira.

Na Graciosa, atingem 47 exemplares,
pelo menos, 90% de reconhecimento.
Esta taxa atinge, no Faial, 38, no Pico,
26, na Terceira, 25 e em São Jorge só 21
exemplares.

Para finalizar a questão da homoge-
neidade do tecido proverbial do Grupo
Central, apresentaremos os dez exem-
plares mais conhecidos neste conjunto
de ilhas, segundo o critério B:



5. Questões em aberto

Em virtude de algumas dificuldades
orçamentais e da reduzida dimensão das
ilhas de Santa Maria, Flores e Corvo,
ainda não englobámos os resultados aí
obtidos em nenhuma das análises parci-
ais até agora realizadas. No entanto, es-
ses dados serão tidos em conta no último
volume do nosso Adagiário, a publicar
em 2004, quando apresentarmos uma vi-
são global do universo paremiológico
açoriano. Nessa altura, consideraremos
também a recolha efectuada nas zonas
de emigração nos EUA (e em algumas
zonas do Canadá). 

Relembramos que os provérbios aço-
rianos são essencialmente provenientes
do continente português. É de esperar,
por conseguinte, que este vasto leque de
dados permeabilize uma projecção sobre
o tecido proverbial português, revelan-
do-se, na globalidade, de interesse naci-
onal.

Para a obtenção de uma análise mais
pormenorizada, seria necessário alargar
o trabalho de campo a todo o Portugal
continental. Com um financiamento ade-
quado, poderemos continuar esta edição,
de forma a englobar outras recolhas a
esse nível. 
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Provérbio B

%

Casa de ferreiro, espeto de pau. 97

Cão que ladra não morde. 92

Antes só que mal acompanhado. 92

Deus escreve direito por linhas tortas. 91

O bom filho, à casa torna. 89

Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. 89

As paredes têm ouvidos. 89

A bom entendedor meia palavra basta. 88

A pensar morreu um burro. 85

Esta vida são dois dias. 84
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em esta confissão no livro José Ge-
raldo Vieira no Quadragésimo Ano

da sua Ficção1, que reúne 5 conferên-
cias de Maria de Lourdes Teixeira, José
Geraldo Nogueira Moutinho, Nelly No-
vaes Coelho, Luís Martins e António
Rangel Bandeira, precedidas de uma no-
ta de Fernando Góes (organizador do
volume) e seguidas de dois depoimentos
do romancista.

Trata-se de uma série de estudos que
representam talvez o melhor conjunto de
análises sobre a obra literária do autor,
que surgiu na literatura em 1919 com a
tese académica O Instincto Sexual. De-
pois é que vieram os outros 18 livros: 2
de poemas, 10 de ficção (1 de contos e 9
romances), 3 sobre artes plásticas e a
conferência sobre Felipe D’Oliveira, o
poema em prosa O Triste Epigrama e a
Carta a Minha Filha em Prantos. Tinha
razão Amândio César para salientar: “A
galeria extraordinária que ficamos de-
vendo a José Geraldo Vieira, um grande,
um inolvidável escritor de romances, co-

mo pessoa que em profundidade e ex-
tensão sabe, a sério do seu ofício”.

Maria de Lourdes Teixeira destaca-o
justamente entre os mais importantes es-
critores contemporâneos, enumerando
seis sintagmas: 1° - o estilo; 2° - o senti-
do universalista; 3° - o intelectualismo;
4° - o patos poético e lírico; 5° - a ternu-
ra humana; 6° - a preocupação metafísi-
ca de culpa e redenção. E refere mais
críticos que se debruçaram sobre a obra
do Vieira do século XX, tão alto prosa-
dor quanto o seu homónimo do século
XVII, apresentando as suas observações
sob o título de “Um testemunho” – tanto
mais simples quanto Maria de Lourdes
Teixeira, mulher do escritor, o conheceu
melhor do que ninguém.

Se for possível catalogar o romancis-
ta de Paralelo 16: Brasília, José Geral-
do Vieira é, indiscutivelmente, um dos
maiores escritores brasileiros do século
XX. “Escritor brasileiro”, insistimos,
embora tenha nascido na ilha açoriana
de Terceira, o que lhe confere a naturali-

1 Edição do Conselho Estadual de Artes e Ciências – Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 1979.
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dade portuguesa. No corpo e na alma,
apesar de ser ao mesmo tempo portu-
guês e brasileiro, conforme documenta-
remos.      

Para Maria de Lourdes Teixeira, no-
ta-se um “denso intelectualismo” nos ro-
mances de José Geraldo Vieira: “Os
personagens raramente são de nível cul-
tural inferior, de modo que quase todos
vivem nobremente como seres cultos,
utilizam-se de uma linguagem correcta,
e muitos deles têm preocupações literá-
rias ou artísticas. Aí encontraremos poe-
tas, prosadores, escultores, músicos”.2

Por sua vez, Jorge Amado chamou Mes-
tre a J. G. Vieira: “Se ele foi o romancis-
ta do Rio de Janeiro, de suas ruas e de
sua gente; se foi o romancista de Santos,
seu porto e seus marinheiros; se foi o
construtor de um estilo de narração; é, a
meu ver, sobretudo, o romancista que
melhor mostrou o homem brasileiro co-
mo parte do drama do nosso tempo”.

Fiel ao seu próprio estilo – “a uma
visão do mundo, a uma ruptura formal, a
um esquema original de novela – escre-
veu Nogueira Moutinho. Fidelidade cor-
respondente da literatura a seu cultor:
sob todas as metamorfoses sofridas em
quarenta anos de fluência, essa entidade
abstrata, mas sabemo-lo, tão absoluta-
mente concreta, dele não se afastou um
só momento”.

Na série de conferências dedicadas
aos quarenta anos da ficção do Vieira do

século XX (pois que o outro Vieira se
distinguiu nos Sermões e na Epistologra-
fia), a professora e ensaísta Nelly Novaes
Coelho ocupou-se particularmente de um
dos livros mais significativos do roman-
cista contemporâneo: “A acção da A
Quadragésima Porta foi (...) centralizada
em Portugal e vivida por personagens
portugueses, que dali partiram para as se-
te partidas do mundo. Evidentemente a
escolha de Portugal como espaço básico
da acção romanesca não se deve, quero
crer, ao facto biográfico de José Geraldo
Vieira ser descendente de portugueses,
nem tão pouco ao facto de ter vivido a
maior parte da sua vida na Europa (esses
elementos evidentemente pesaram). Mas
o elemento decisivo que, a nosso ver, es-
tá na raiz do romance... é o facto de o
Brasil ter sido plantado aqui por Portu-
gal, e ter sido via Portugal que pudemos
incorporar ao nosso húmus original toda
a cultura que define a civilização ociden-
tal a que pertencemos, por direitos de he-
rança e de conquista”3.

Luís Martins, com quem assiduamen-
te convivemos na redacção do jornal O
Estado de S. Paulo, falou do autor de A
Mulher que fugiu de Sodoma e da sua
geração: “José Geraldo Vieira é, antes e
acima de tudo, um poeta” – ofício que
mal exerceu, a não ser em fragmentos
que completam a ficção ou em poemas
quase bissextos. É um dos melhores
“executivos” da geração literária de 30,

2 in José Geraldo Vieira no Quadragésimo Ano da sua Ficção.
3 A notável ensaísta Nelly Novaes Coelho é a única sobrevivente do ciclo de conferencistas de 1971, e honrou-nos com uma

segunda conferência nas comemorações do 25° aniversário da morte de José Geraldo Vieira, na Faculdade de Comunicação

Social Cásper Líbero, onde ele leccionou e onde funciona a biblioteca que tem o nome do grande escritor brasileiro que nas-

ceu nos Açores.



que, sob aspectos vários, arejou o “futu-
rismo” de 1922 da Semana de Arte Mo-
derna (em São Paulo), academizada à
força de imitação dos inventores Gui-
lherme de Almeida (tão esquecido!),
Oswald de Andrade, Mário de Andrade e
outros ainda menos discutidos, porém
importantes: “Sem o modernismo de
1922, a geração de 30 não seria o que
foi; mas não há dúvida de que 1930 re-
presenta uma reacção, não contra o mo-
derno – mas contra o modernismo, como
escola, como filosofia, como padrão es-
tético. Tanto na prosa, quanto no verso”
– sintetiza Luís Martins, antes de cha-
mar a atenção para “um vulto original e
solitário, na paisagem novelística nacio-
nal nesse período”. – José Geraldo Viei-
ra: “Não sei o que há, ou possa haver de
autobiográfico (em Território Huma-
no4), eu arriscaria dizer que escreveu o
romance do próprio romancista. Não sei
o que há, ou possa haver de autobiográ-
fico nesse livro, cujo personagem cen-
tral se chama José e se forma em
Medicina, como o autor, como o autor
faz uma viagem aos Açores – mas algo
me diz que há nele muito de pessoal, um
frémito de vida e da vivência humana
que só a vida sabe inspirar. Um dos seus
personagens, pelo menos, existiu – e eu
o conheci na vida real. Ponho os verbos
no passado porque há muito não tenho
notícias do meu amigo Nunes Pereira;
não sei o que foi feito dele”.

O poeta e ensaísta António Rangel
Bandeira (quanta saudade!) falou do
“romancista ecumérito” e aí salientou a
importância de A Quadragésima Porta,

para o estudioso “o ponto alto” da car-
reira de Vieira. Na verdade, o livro defi-
niu a opinião do escritor que nasceu em
Santo António do Porto Judeu de Cima:
“O nativismo anticolonialista e a própria
situação interna de Portugal, contribuí-
ram para que uma imagem deformada
da Mãe-Pátria no cenário europeu fosse
difundida e aceite por um grande núme-
ro de brasileiros. Daí, o florescimento de
um anedotário negativista e de uma vi-
são deturpada sobre um povo extraordi-
nário pelas suas tradições culturais e
humanas. Os factos, os monumentos, as
bibliotecas, os museus, a História, com-
provam que Portugal alcançou uma po-
sição de grande relevo na Europa
renascentista. Basta que citemos aqui a
Escola de Sagres – sendo os Descobri-
mentos o máximo do espírito científico
do Renascimento – Fernão Lopes, Da-
mião de Góes, o Mosteiro da Batalha, os
Jerónimos, o Convento de Tomar, João
de Barros, Vasco da Gama, Gil Vicente,
Fernão de Magalhães, os Albuquerque,
Sá de Miranda, Bernardim Ribeiro, Nu-
no Gonçalves, Camões, o Brasil e tantas
outras afirmações do génio lusitano,
que, englobado num todo, adquiriu a di-
mensão de um mundo dentro do mundo,
segundo Gilberto Freyre, o mundo que o
português criou”.

Sustenta António Rangel Bandeira o
parecer de que “ao chegar ao Brasil, a
cultura portuguesa já era profundamente
universalista”. E adianta que, com esse
espírito, José Geraldo Vieira foi “um eu-
ropeu”, sem deixar de ser “no fundo
bem brasileiro, até, um brasileiro que

165A memória dos Açores na obra do escritor José Geraldo Vieira

4 O romance Território Humano teve a sua 1ª edição em 1936.
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tem seu lado carioca”, pelo que se deduz
do romance O Albatroz. Todavia, o prin-
cipal é que, no dizer de A. R. Bandeira,
José Geraldo Vieira sugere que “sere-
mos tanto mais brasileiros quanto mais
lusitanos formos”.

Se fosse um português a dizer isto –
ou um brasileiro “engajado” -, poderia
julgar-se exagerado, mas António Ran-
gel Bandeira, professor, poeta e ensaísta,
não era engajado senão na verdade bra-
sileira de raiz autenticamente lusíada.

16 de Abril de 1896,
Santo António de Porto Judeu

Autor de vários estudos sobre o ro-
mancista de A Quadragésima Porta, o
escritor Amândio César publicou O Uni-
versalismo Romanesco de José Geraldo
Vieira5, biografia documentada que des-
faz as dúvidas que ainda poderiam per-
sistir acerca do nascimento de José
Geraldo Manuel Germano Correia Viei-
ra Machado da Costa, considerando que
ele teve dois registros – um demonstran-
do que ele nasceu efectivamente em
Santo António do Porto Judeu de Cima –
e não no Rio de Janeiro.

Oportuna e importante a trans-
crição do termo de baptismo que foi le-
vantada pelo escritor João Afonso, que
vive na cidade de Angra do Heroísmo
(Ilha de Terceira, Açores, Portugal). Lê-
-se no referido documento o seguinte:

Termo de Baptisados. Paróquia do Porto
Judeu, Concelho de Angra do Heroismo
– Do Ano de 1894 a 1900 /// Ano de

1896 – fl. 11 v. Registo n° 32 – (À mar-
gem “José (Gémeo)+) “Aos vinte e tres
dias do mez d’Abril do anno de mil oi-
to/centos noventa e seis, n’esta egreja
parochial de Santo An/tónio do Porto Ju-
deo, concelho e diocese d’Angra, bapti-
zei / solenemente um individuo do sexo
masculino a quem / dei o nome de = José
=, que nasceu n’esta freguezia às du-/as
horas da manhã do dia 16 do corrente
mez e / anno; filho legitimo, primeiro do
nome, de Manoel Ma/chado Fortuna,
trabalhador, natural da freguezia de /
São Bento, d’este mesmo concelho e dio-
cese e de Rosa Can/dida Fortuna, de
profissão domestica, natural d’esta fre-
guezia, onde foram recebidos, são paro-
chianos e morado/dores no Caminho da
Cidade; neto paterno de Joaquim
Ma/chado Fortuna e de Francisca Can-
dida e materno de Manoel Corrêa Viei-
ra, casado lavrador, e para madrinha
re/correu-se à protecção de Nossa Se-
nhora tocando com a / a sua coroa Fran-
cisco Caetano Picanço, thesoureiro/ da
egreja parochial, os quaes todos sei se-
rem os proprios./ E para constar lavrei
em duplicado este assento que/ depois de
ser lido e conferido perante o padrinho e
pes-/soa que tocou com a coroa, comigo
não assignou o padrinho por não saber
escrever. Era ut supra/ (aas) Francisco
Caetano Picanço/ O cura Antonio Car-
doso Rodrigues. // No Registo n° 31 vem
“Manoel (Gemeo)”.
Nota de João Afonso: este Manoel, que
seguiu de colo para o Brasil, com o ir-
mão, veio a morrer menino e o seu nome
aparece no de José (nome acrescido por

5 in Resistência – Revista de Cultura e Crítica, n° 165/168, Janeiro-Fevereiro de 1978, Lisboa, Portugal.



fantasia) como José Geraldo Manuel
Germano (= a gémeo), etc. (Angra, 14
Set. 77 / Pela Cópia J. Afonso.

Com este certificado inquestionável,
comenta Amândio César não haver mais
razões para duvidar do que o próprio Jo-
sé Geraldo Vieira admitiu na declaração
feita na Academia Paulista de Letras, em
19 de Outubro de 1971, quando se con-
fessou nascido nos Açores, embora che-
gado ao Rio de Janeiro com três meses
de idade e ali registado. O primeiro re-
gisto foi na Ilha Terceira (na freguesia
de Santo António do Porto Judeu de Ci-
ma) e o outro na antiga capital brasilei-
ra. Teve um irmão gémeo, que morreu
com dois meses de idade – e esta vida
fugaz do irmão gémeo terá contribuído
para aumentar a confusão sobre o nasci-
mento do futuro escritor... brasileiro.

Felizmente, João Afonso ainda está
vivo e, no começo de Agosto de 2003, foi
conosco a Porto Judeu... As informações
do autor açoreano corroboram as de
Amândio César, que esclarece: José
Geraldo Vieira fez o curso completo no
Colégio Salesiano de Santa Rosa, em
Niterói, e em seguida o da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro. Os seus pais
eram pobres e os estudos foram custea-
dos pelo tio, Manuel Correia Vieira
Junior. Formado, foi médico da “Benefi-
cência Portuguesa” do Rio de Janeiro. E
em 1919, segundo apurou João Afonso,
visitou a Ilha Terceira, onde pouco tempo
se demorou (ia para a Alemanha, a fim de
se especializar em radiologia).

Quando José Geraldo Vieira morreu
(19 de Agosto de 1977), a notícia foi en-
viada por Amândio César para Angra do

Heroísmo e publicada correctamente
(sem as falhas dos órgãos de comunica-
ção brasileiros e os portugueses de Lis-
boa e Porto), adiantando o estudioso
português que, entre os familiares do es-
critor “brasileiro”, sobreviviam os pri-
mos Alice Vieira, professora, a pintora
Maria Vieira e Luís Correia Vieira, to-
dos residentes na Ilha Terceira.

Para ilustrar as raízes açorianas de
José Geraldo Vieira, Amândio César
transcreve, por acréscimo, as declara-
ções do escritor ao jornalista Alexandre
Amaral, de O Mundo Português (do Rio
de Janeiro). Transcrevemos parcialmen-
te essas declarações, por virem ratificar
as ligações do autor com Portugal:

”Desvanece-me saber que em Portugal, e
muito especialmente nos Açores, se inte-
ressam pela minha pessoa e pela minha
obra literária. De facto, sou de origem
açoreana: meus pais são da Ilha Terceira.
Minha mãe era das Lajes e meu pai de São
Bento. Estive em Angra do Heroísmo cerca
de um mês, quando fui do Rio de Janeiro,
onde me formara em Medicina, estudar
radiologia na França e na Alemanha”. E
acrescenta José Geraldo: “Foi nos Açores
que tive a maior emoção da minha vida,
quando conheci meu avô, o tipo do
patriarca, freqüentei sua herdade no
caminho da cidade. Saltei em Angra do
Heroísmo, em 1919, e enquanto a lancha
me levava de bordo para o porto, descobri
na escadaria a figura de meu avô, que eu
conhecia de retratos. Senti um arrepio,
como se ele me fosse interrogar sobre os
meus propósitos de vida. A sensação é
talvez subtil para eu transmití-la numa
entrevista. O fenómeno é interior, íntimo”. 
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Disse também ao jornal O Mundo
Português:

“Estive várias vezes em casa de meu tio
Luís, onde as primas Alice e Maria me
receberam numa biblioteca bastante in-
teressante. Já as conhecia do Brasil e da
França, de viagens anteriores. Minha prima
Alice é uma humanista de teor já hoje raro.
Sabe latim, grego, italiano, inglês, francês,
escreveu memórias de suas viagens pela
França, Espanha e Suíça. Meu primo Luís
andou no Brasil no alto comércio de
fazendas, mas voltou para a ilha. Aliás seu
pai, meu tio avô, foi fundador da casa
Seabra, no Rio, ainda no tempo do Império.
Nunca mais voltei aos Açores e, mesmo
por Portugal passei, de 1950 até agora,
umas dez vezes de avião (ida e volta) em
minhas viagens para França. Só em Maio
de 1955 desci em Lisboa, quando se
comemoravam os centenários de Malhoa
e Wenceslau de Morais. Estive no palácio
onde funciona o Secretariado Nacional
da Informação, Cultura Popular e
Turismo, pois não sei quem me descobriu
no hotel e me levou para lá a fim de eu
ver o acervo português que vinha para a
III Bienal. Comovi-me ao entrar naquele
palácio que visitei em rapazola quando
pertencia a meu tio António. Um dos
meus muitos parentes que fizeram fortuna
na América do Norte. Entre parentesis,
tenho muitos parentes na Califórnia e na
Nova Inglaterra, ao redor dos principais
núcleos: São Francisco e Boston. Para o
Brasil só veio meu tio Manuel, que me
educou, e foi chefe da firma Caldeira &
Cia., atacadista de tecidos. Meus pais
vieram em 1896. Perdi-os cedo, em 1908.
Morreram no mesmo ano.

Gostei de saber que na Ilha Terceira se
lembram de minha rápida passagem em
1919 e que, depois que me tornei roman-
cista crítico de artes plásticas (sou da di-
rectoria artística do Museu de Arte
Moderna de São Paulo, membro do júri
da Bienal, sócio da Academia Paulista
de Letras, crítico de arte da Folha de
Manhã, director da secção de artes plás-
ticas da revista Habitat), em Angra do
Heroísmo se tem escrito a propósito de
meus romances, principalmente de Terri-
tório Humano que tem cenas passadas
nos Açores e de A Quadragésima Porta
onde há personagens que são meu avô,
meus tios, etc.”

E a propósito de um artigo que
saiu no Almanaque dos Açores, esclare-
ceu José Geraldo Vieira:

“Li com prazer o que João Afonso escre-
veu sobre mim no Almanaque dos Aço-
res. Sei quanto devo, a esse respeito, ao
magnânimo Dr. Fernando Rui Côrte Re-
al. No Continente devo o melhor estudo
publicado até agora sobre a minha obra
a Amândio César. Um estudo que saiu
numa revista de Braga.
Aliás não lhe agradeci a tempo os exem-
plares da separata que me mandou por-
que me achava ausente do Brasil, em
França.
Admiro muito a gente açoreana que se
alastrou pelo litoral Sul do Brasil, desde
Paraná até Rio Grande do Sul. Admiro
de seus escritores Vitorino Nemésio. Co-
laborei na Revista de Portugal, trocando,
então, correspondência com ele e outros
elementos.”



Das informações prestadas a Alexan-
dre Amaral, há que somar o interesse de
José Geraldo Vieira pelas obras de Ca-
milo, Eça, Fialho e outros, assim como
de Mário de Sá-Carneiro e Fernando
Pessoa, cuja repercussão no Brasil cons-
tituía “um prodigioso fenómeno”, por-
que, através deles, “se vinculavam de
novo as duas literaturas que estavam
bastante separadas”.

Poderemos confirmar este interesse,
pois também conheci José Geraldo Viei-
ra e sua mulher, a escritora Maria de
Lourdes Teixeira, em São Paulo. Do ro-
mancista de A Quadragésima Porta só
tenho que sublinhar que “era alguém de
fino trato”, como é hábito dizer-se de
pessoas civilizadíssimas e de uma cultu-
ra vastíssima. Sabia tudo de Artes e Le-
tras, mas quando não estava seguro, não
arriscava os comentários. Revelava ain-
da o maior afecto por quem lhe merecia
amizade. Tive a felicidade de o contactar
inúmeras vezes, e só lamento não haver
tido a oportunidade de receber de José
Geraldo Vieira a entrevista que ele pro-
meteu conceder-me acerca dos proble-

mas culturais de Portugal e do Brasil. E
não devo concluir sem o meu desejo de
que a sua obra encontre, finalmente, o
ensaísta que merece.

Concluímos com a transcrição do po-
ema, extraído do livro Mansarda Acesa
(edição da Academia Paulista de Letras,
1975):

AO LARGO DOS AÇORES

O passageiro clandestino esteve
três noites e três dias junto à proa,

atento não ao horizonte mas
somente ora a bombordo ora a estibordo.

Dirigiu-se de súbito aos porões,
chamou a toda pressa os maquinistas,

subiu à torre das manobras, trouxe
lá de cima o piloto e o comandante,

juntando os passageiros e a equipagem
no convés, donde, atônitos, nós vimos

a vaga de puríssima esmeralda
sobre a qual Cristo outrora andou descalço.
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BIBLIOGRAFIA DE JOSÉ GERALDO VIEIRA

• O Instinto Sexual. Rio, 1919
• O Triste Epigrama. Poema em prosa. Rio, 1920
• A Ronda do Deslumbramento. Contos. Rio, 1922
• A Mulher que Fugiu de Sodoma. Romance. Rio, 1931
• Felipe d’Oliveira. Conferência. Rio, 1934
• Território Humano. Romance. Rio, 1936
• A Quadragésima Porta. Romance. Porto Alegre, 1943
• Carta a Minha Filha em Prantos. Rio, 1946
• A Túnica e os Dados. Romance. Porto Alegre, 1947
• A Ladeira de Memória. Romance. São Paulo, 1950
• Bahia. Textos para desenhos de Kantor. São Paulo, 1950
• O Albatroz. Romance. São Paulo, 1952
• Terreno Baldio. Romance. São Paulo, 1961
• Djanira. Ensaio crítico. Buenos Aires, 1961
• A Pintura de Sopp Baendereck. Ensaio crítico. 1965
• Paralelo 16: Brasília. Romance. São Paulo, 1966
• Minha Mãe Morrendo. Poema para a “Série Trágica”,  

de Flávio de Carvalho. São Paulo, 1967.
• Mansarda Acesa. Poemas. São Paulo, 1974
• A Mais que Branca. Romance. São Paulo, 1974

José Geraldo Vieira traduziu obras de Albert Schweitzer, Alphonse Daudet, Ber-
trand Russel, Dostoiewski, Emil Ludwig, Erskine Caldwell, Fogarazzo, François
Mauriac, Hemingway, Joyce, Mark Twain, Mika Waltari, Nikos Kazantzaki, Piran-
dello, Remarque, Steinbeck, Stendhal, Thomas Merton e Tolstoi. 
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ota: Os assentos que se seguem constam
do 3º e 4º Livros dos Casados da Igreja

Paroquial de Santo António, guardados na Bi-
blioteca Pública de Ponta Delgada.

No caderno anterior, o as-
sento de 29 de Março de 1708 não traz, por
lapso, o nome da contraente que é Ana da Cos-
ta, freg.ª de Santo António.

EXTRACTOS DOS ASSENTOS PAROQUIAIS DA FREGUESIA DE

SANTO ANTÓNIO, DO CONCELHO DE PONTA DELGADA

CASAMENTOS

(1729-1800)

Miguel Soares da Silva

N

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 58 (2002): 173-270

DOCUMENTOS

12 Jun.1729 JOÃO HOMEM DA COSTA, filho de Manuel da Costa Homem, fal.º e de
sua m.er Maria de Viveiros, freg.s de Santo António, c. c. MARIA MARTINS,
filha de Manuel Raposo e de sua m.er Maria da Costa, freg.s de Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, Francisco Tavares e P.e Tesoureiro Manuel
de Medeiros Ponte, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.

20 Jun. 1729 LOURENÇO DE VIVEIROS (PIMENTEL), filho de Mateus de Viveiros e
de sua m.er Ana de Sousa, freg.s de Santo António, c. c. MARIA BOTELHO,
filha de Manuel de Sousa Rodrigues e de sua m.er Maria Botelho, freg.s de San-
to António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, Alferes Francisco de Melo (Camelo), cas.º
e André Álvares Cabral, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.

8 Out.1729 MANUEL DE VIVEIROS, filho de Simão de Viveiros e de sua m.er Luzia de
Benevides de Arruda, freg.s de Santo António, c. c. ANA BOTELHO, filha de
Pedro Francisco Botelho, fal.º e de sua m.er Maria de Viveiros, fal.ª, freg.s que
foram de Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.ºJoão Tavares Cabral, P.e Tes.ºManuel de Medeiros Ponte e Fran-
cisco Tavares Cabral, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Nota: Os contraentes eram parentes em 4º grau de consanguinidade.
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4 Dez.1729 JOÃO DE VIVEIROS CONCELOS, filho de António de Viveiros Concelos,
fal.º e de sua m.er Maria Travassos, freg.ª de Santo António, c. c. BÁRBARA
DE MEDEIROS, filha de Brás de Viveiros, freg. de Santo António e de sua
m.er Teresa da Costa, fal.ª.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, Manuel da Costa Ponte, cas.º e Alferes
Manuel de Viveiros (filho-fam.ª de Brás de Viveiros e de sua m.er Gertrudes de
Vasconcelos), freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Nota: Os nubentes eram parentes em 4º grau de consanguinidade. Certidão fora
a 14.03.1809.

18 Dez 1729 LEANDRO DE VIVEIROS, nat. dos Mosteiros, filho de Domingos Pavão,
fal.º e de sua m.er Maria de Viveiros, fal.ª, nat.s que foram dos Mosteiros, c. c.
JOANA BOTELHO, filha de António Botelho, freg. de Santo António, e de
sua m.er Teresa de Paiva, fal.ª.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, Fernando de Medeiros e P.e Tes.º Manuel
de Medeiros Ponte, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Nota: Os nubentes eram parentes em 4º grau de consanguinidade.

26 Dez.1729 TOMÉ DE OLIVEIRA, nat. de Santo António, filho de António de Oliveira,
fal.º e de sua m.er Maria Martins, fal.ª, freg.s que foram de Santo António, c. c.
JOANA DE VIVEIROS, filha de António de Viveiros Falcão e de sua m.er Te-
resa da Costa, freg.s de Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral e Manuel Camelo Pavão, Juiz do lugar de
Santo António, de onde era freguês.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.

7 Jan. 1730 PEDRO PAULO MANUEL MONIZ DA COSTA, nat. da Ajuda da Bretanha,
filho do Capitão Manuel Moniz e de sua m.er Maria de S. Paulo, m.res na Breta-
nha, c. c. VITÓRIA DE VIVEIROS, nat. e freg.ª de Santo António, viúva de
Francisco de Frias, sep.º em Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral e Manuel da Costa Ponte, freg.s de Santo
António.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.

15 Jan. 1730 CAETANO DE VIVEIROS, filho de Alexandre de Viveiros e de sua m.er Ma-
ria de Viveiros, freg.s de Santo António, c. c. MARIA DA NATIVIDADE, nat.
de Santa Bárbara, da ilha de S. Jorge, res.es em Santo António, filha de Pedro
Teixeira Borges e de sua m.er Ângela de Sousa, m.res em Angra, ilha Terceira.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, Alferes Manuel Botelho da Costa, cas.º e
João de Oliveira Moura, cas.º, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.



10 Fev. 1730 MANUEL DE VIVEIROS HOMEM, freg. de Santo António, viúvo de Apo-
lónia Cabral, sep.ª em Santo António, c. c. MARIA DE SOUSA, filha de João
Raposo, freg. de Santo António e de sua m.er Bárbara da Costa, fal.ª.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, Miguel de Sousa e André de Viveiros Tu-
fo, cas.º, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Nota: Os nubentes eram parentes em 4º grau de consanguinidade.

21 Mar. 1730 ANTÓNIO DE VIVEIROS RODOVALHO, viúvo de Apolónia de Medeiros,
sep.ª em Santo António, c. c. ANTÓNIA DA SILVA, nat. dos Fenais da Luz,
m.ra em Santo António, filha de Manuel Alvedo, nat. dos Fenais da Luz e de sua
m.er Maria da Silva, fal.ª.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, António de Miranda, cas.º e Manuel Velho
de Almeida, cas.º, freg.s de Santo António.

22 Mar.1730 PEDRO DE SOUSA, viúvo de Maria Soares, sep.ª em Santo António, c. c. VI-
TÓRIA DA COSTA, viúva de João de Melo, sep.º em Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, Manuel Álvares Rocha, cas.º e Francisco
Tavares Cabral, cas.º, freg.s de santo António.

25 Mai. 1730 MANUEL TAVARES CORREIA, viúvo de Guiomar da Cunha, sep.ª na Ermi-
da de Santa Bárbara, c. c. ANTÓNIA CARVALHO, nat. dos Mosteiros, filha
de Francisco Cabral e de sua m.er Joana Carvalho, m.res nos Mosteiros.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, Simão de Viveiros, cas.º e Manuel de Sou-
sa Soares, cas.º, freg.s de Santo António.

5 Jul. 1730 JOÃO BOTELHO DO COUTO, filho de Manuel Velho do Couto e de sua m.er

Feliciana Botelho, freg.s de Santo António, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de
Manuel de Oliveira Moura e de sua m.er Ana de Viveiros, freg.s de Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, Manuel dos Santos, solt.º e Manuel da
Costa Ponte, freg.s de Santo António.
Nota: Certidão fora em 16.10.1807.

6 Jul. 1730 MANUEL DE OLIVEIRA MOURA, filho de Manuel de Oliveira Moura, fal.º
e de sua m.er Maria de Sousa, freg.ª de Santo António, c. c. SEBASTIANA DE
VIVEIROS, filha de André Cabral, fal.º e de sua m.er Catarina de Viveiros,
fal.ª, freg.s que foram de Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, António de Oliveira Moura, cas.º e P.e

Tes.º Manuel de Medeiros Ponte, freg.s de Santo António.

20 Jul. 1730 DIOGO DE VIVEIROS CONCELOS, filho de António de Viveiros Concelos,
fal.º e de sua m.er Maria Travassos, freg.s de Santo António, c. c. FRANCISCA
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CABRAL filha de André Cabral, fal.º e de sua m.er Catarina de Viveiros, fal.ª,
freg.s que foram de Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral e João de Viveiros Concelos, cas.º, freg.s

de Santo António.

23 Jul. 1730 MANUEL DE SOUSA, filho de Pedro de Sousa e de sua m.er Maria Soares,
fal.ª, freg.s de Santo António, c. c. FRANCISCA DE MEDEIROS, filha de An-
tónio da Costa Clemente e de sua m.er Ana de Viveiros, freg.s de Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral e P.e Manuel de Medeiros Ponte, freg.s de
Santo António.

7 Set. 1730 JOÃO RAPOSO, viúvo de Bárbara da Costa, sep.ª em Santo António, freg. da
mesma freguesia, c. c. MARIA MACHADO, filha de José Machado e de sua
m.er Esperança de Oliveira, fal.ª, freg.s de Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, António Furtado, filho maior de Manuel dos
Santos, nat. de Santa Maria e Manuel de Oliveira Sousa, freg.s de Santo António.

20 Dez.173 AMARO DA COSTA, viúvo de Maria da Costa, sep.ª em Santo António, c. c.
MARGARIDA DE VIVEIROS, filha de Brás de Teves, fal.º e de sua m.er Luí-
sa de Viveiros, fal.ª, freg.s que foram de Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Nota 1: Os nubentes eram parentes em 4º grau de consanguinidade. A data de 20
de Dezembro deverá estar incorrecta, se for relacionada com as datas dos assen-
tos a seguir.

21 Nov. 1730 JOSÉ DE ARAÚJO, nat. da Ajuda, da Bretanha, filho do Capitão Pedro de
Sousa e de sua m.er Maria Travassos, m.res na Bretanha, c. c. MARIA DE VI-
VEIROS, filha de Pedro Pacheco Botelho e de sua m.er Maria de Viveiros,
freg.s de Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte,
freg.s de Santo António.

13 Dez.1730 ANTÓNIO DA COSTA, filho de Gonçalo da Costa e de sua m.er Luzia Rapo-
so, freg.s de Santo António, c. c. MARIA DE SOUSA, nat. das Capelas, filha
de Miguel da Costa, fal.º e de sua m.er Josefa de Sousa, m.res em Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, António Botelho, cas.º e P.e Tes.º Manuel
de Medeiros Ponte, freg.s de Santo António.

23 Dez.1730 ANTÓNIO DE VIVEIROS DA COSTA, filho de Bartolomeu da Costa e de
sua m.er Maria de Viveiros, freg.s de Santo António, c. c. VITÓRIA DE ME-
LO, filha de Manuel de Oliveira, fal.º e de sua m.er Bárbara Pereira, fal.ª, freg.s

que foram de Santo António.



Celebrante: P.e Cura Manuel do rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, Sebastião de Oliveira, cas.º e Francisco
Tavares Cabral, cas.º, freg.s de Santo António.

7 Mar.1731 ANDRÉ PAVÃO, filho de Amaro da Costa, fal.º e de sua m.er Francisca de Me-
lo, fal.ª, freg.s que foram de Santo António, c. c. MARIA DE VIVEIROS, viú-
va de Lourenço da Costa Rodovalho, sep.º em Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, João Roiz de Araújo e José Soares de Te-
ves, cas.º, freg.s de Santo António.
Nota: Os nubentes eram parentes em 4º grau de consanguinidade. Certidão fora
a 9.02.1805.

31 Mar.1731 ANTÓNIO BOTELHO, freg. de Santo António, viúvo de Teresa Paiva, sep.ª em
Santo António, c. c. BERNARDA DE VIVEIROS, nat. dos Mosteiros, m.ra em
Santo António, filha de Domingos Pavão e de sua m.er Maria de Viveiros, freg.s (…).
Celebrante: P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Nota: Os nubentes eram parentes em 4º grau de consanguinidade.

10 Mai.1731 LEANDRO DE SOUSA, filho de António de Teve, fal.º e de sua m.er Guiomar
Benevides, freg.s de Santo António, c. c. BÁRBARA BOTELHO, filha de João
de Sousa Cabral e de sua m.er Júlia Botelho, freg.s de Santo António.
Test.as: Vig.º João Tavares Cabral, P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Amaro
de Arruda, freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.
Nota: Certidão fora a 19.06.1820.

2 Jun. 1731 ANTÓNIO DO REGO, (tido e havido por) filho de António do Rego, soltº e
ora casado, m.or na Ribeira Grande e de Teresa Martins, fal.ª, c. c. FRANCIS-
CA DE MEDEIROS, filha de Manuel Moreno e de sua m.er Guiomar de Bene-
vides, freg.s de Santo António.
Test.as: Vig.º João Tavares Cabral, Alferes António Pavão, soltº e Sebastião de
Viveiros, cas.º, freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

20 Jun.1731 ANTÓNIO DE REVOREDO, nat. de Santa Cruz, da Lagoa, m.or em Santo
António, filho de Manuel Roiz, fal.º e de sua m.er Catarina de Revoredo, fal.ª, c.
c. JOANA BOTELHO, freg.ª de Santo António, filha de Amaro Botelho, fal.º e
de sua m.er Catarina Pacheco, fal.ª.
Test.as: Vig.º João Tavares Cabral, P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Miguel
Raposo, cas.º, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

29 Jun.1731 FRANCISCO VELHO, freg. de Santo António, filho de Rodrigo Velho, fal.º e
de sua m.er Bárbara de Medeiros, fal.ª, c. c. ANA TRAVASSOS, filha de António
de Viveiros Concelos, fal.º e de sua m.er Maria Travassos, freg.ª de Santo António.
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Test.as: Vig.º João Tavares Cabral, João de Oliveira Moura, cas.º e João de Vi-
veiros Concelos, cas.º, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

15 Set.1731 MANUEL CARVALHO, filho de João Carvalho e de sua m.er Maria de Olivei-
ra, freg.s de Santo António, c. c. ANTÓNIA DE VIVEIROS, filha de Manuel
da Costa Homem, fal.º e de sua m.er Maria de Viveiros.
Test.as: Vig.º João Tavares Cabral, Manuel Álvares, cas.º e Francisco de Viveiros
Homem, cas.º, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

10 Nov.1731 MANUEL DA COSTA PIMENTEL filho de Manuel da Costa Pimentel e de
sua m.er Teresa de Benevides, freg.s de Santo António, c. c. FRANCISCA DE
MELO, filha de Manuel de Oliveira, fal.º e de sua m.er Bárbara Pereira, fal.ª,
freg.s que foram de Santo António.
Test.as: Vig.º João Tavares Cabral, P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Miguel
Raposo, cas.º, todos freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

7 Nov.1731 MANUEL DA COSTA NUNES, freg. de Santo António, viúvo de Ana de Vi-
veiros, sep.ª em Santo António, c. c. ANTÓNIA MARTINS, viúva de Louren-
ço de Viveiros, sep.º nas Capelas.
Test.as: Vig.º João Tavares Cabral, António de Oliveira, viúvo e o filho António
de Oliveira, cas.º, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º (?...) Manuel do Rego Tavares.

29 Nov.1731 MANUEL DE AGUIAR, nat. de Santo António, filho de Agostinho de Aguiar,
freg. de Santo António e de sua m.er Margarida de Oliveira,(fal.ª, c. c. GER-
TRUDES DE SOUSA, nat. de Santo António, filha de Manuel de Sousa Mar-
tins, fal.º e de sua m.er Maria Álvares, freg.ª de Santo António.
Test.as: Vig.º João Tavares Cabral, José Botelho Pacheco, cas.º e Lourenço de
Viveiros Camelo, soltº, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

27 Abr.1732 TOMÉ DE ARRUDA, freg de Santo António, viúvo de Maria de Viveiros,
sep.ª em Santo António, c. c. ISABEL DE VIVEIROS, freg.ª de Santo António,
filha de António Dias Mascarenhas, fal.º e de sua m.er Beatriz de Viveiros, fal.ª,
freg.s que foram de Santo António.
Test.as: P.e Vig.º João Tavares Cabral, P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e
Francisco Tavares Cabral, nat. de Ponta Delgada e res. em Santo António, cas.º,
todos freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

9 Ago.1732 BRÁS DE VIVEIROS, freg. de Santo António, filho de António Dias de Mas-
carenhas, fal.º e de sua m.er Beatriz de Viveiros, fal.ª, c. c. ANTÓNIA CA-
BRAL, freg.ª de Santo António, filha de António de Viveiros da Costa, fal.º e de
sua m.er Clara da Fonseca, fal.ª.
Test.as: Manuel da Costa Ponte e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte, freg.s…



Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Nota: a data deste casamento poderá estar incorrecta, a não ser que a incorrec-
ção esteja no assento seguinte.

29 Jun.1732 FRANCISCO VELHO, freg. de Santo António, filho de Rodrigo Velho, fal.º e
de sua m.er Bárbara de Medeiros, fal.ª, c. c. ANA TRAVASSOS, filha de António
de Viveiros Concelos, fal.º e de sua m.er Maria Travassos, freg.s de Santo António.
Test.as: Manuel da Costa Ponte e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte, freg.s de
Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Nota: Os nubentes eram parentes em 4º grau de consanguinidade. Certidão fora
a 6.10.1806.

27 Set.1732 MANUEL FERREIRA, nat. da Lomba da Maia, filho de Gonçalo Ferreira e de
sua m.er Ana de Medeiros, freg.s da Lomba da Maia, c. c. MARIA DE MEDEI-
ROS, filha de Manuel Soares Carneiro e de sua m.er Francisca de Viveiros,
freg.s de Santo António.
Test.as: Manuel da Costa Ponte e José de Viveiros Camelo, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.

10 Out.1732 MANUEL DE VIVEIROS, filho de Brás de Viveiros e de sua m.er Gertrudes de
Vasconcelos, freg.s de Santo António, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de An-
tónio de Viveiros Concelos e de sua m.er Maria Travassos, freg.s de Santo António.
Test.as: Manuel da Costa Ponte e Francisco Tavares Cabral, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Nota: Os nubentes eram parentes em 4º grau de consanguinidade.

25 Out.1732 FRANCISCO DE MEDEIROS BOTELHO, viúvo de Isabel de Viveiros,
sep.ª na Ribeira Seca…, c. c. ANA DE MEDEIROS, filha de António da Costa
Coelho, ausente e de sua m.er Ana de Viveiros, freg.s de Santo António.
Test.as: Manuel da Costa Ponte e Francisco Tavares Cabral, freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Nota: afinidade em 4º grau.

Visto em visita. Lugar de Santo António,
23 de 9.bro de 1732. Ass. Jácome.

14 Mar.1733 MANUEL PAVÃO, nat. dos Mosteiros, filho de Manuel Pavão Vasconcelos e
de sua m.er Maria de Viveiros, nat.s dos Mosteiros, c. c. VITÓRIA BOTELHO
DE MELO, filha de José Botelho Pacheco e de sua m.er Maria de Melo Rodo-
valho, fal.ª, freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco Tavares Cabral, freg.s de
Santo António.
Celebrante: P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
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16 Abr.1733 ANTÓNIO DE VIVEIROS VULTÃO, filho de António de Viveiros Vultão,
fal.º e de sua m.er Catarina de Melo Botelho, fal.ª, freg.s que foram de Santo An-
tónio, c. c. MARIA DE VIVEIROS DE ARRUDA, filha de Manuel de Bene-
vides e de sua m.er Paula de Arruda, freg.s de Santo António.
Test.as: Manuel da Costa Ponte, nat. do Nordeste, res. em Santo António e P.e

Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Celebrante: P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

2 Mai.1733 MATIAS DA COSTA, filho de António da Costa Pacheco, fal.º e de sua m.er

Maria Cabeceiras, fal.ª, freg.s que foram de Santo António, c. c. ISABEL BO-
TELHO, filha de Manuel de Oliveira Cardoso e de sua m.er Ângela de Medei-
ros, fal.ª, freg.s de Santo António.
Test.as: Manuel da Costa Ponte e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Celebrante: P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Nota: Os nubentes eram parentes em 4º grau de consanguinidade.

11 Set.1733 MANUEL ROIZ, nat. da Ajuda (Bretanha), filho de Manuel Roiz, fal.º e de sua
m.er Catarina de Oliveira, fal.ª, c. c. ISABEL DE VIVEIROS, filha de Manuel
Velho Cabral, fal.º e de sua m.er Maria Soares, freg.s de Santo António.
Test.as: Francisco Tavares Cabral e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte, freg.s de
Santo António.
Celebrante: P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

21 Set.1733 MIGUEL DE SOUSA VIVEIROS, nat. e freg. de Santo António, filho de Ma-
nuel da Costa Coelho e de sua m.er Maria de Almeida, c. c. LUZIA DA COS-
TA, nat. e freg.ª de Santo António, filha de Manuel Soares e de sua m.er Úrsula
Carvalho.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Manuel Fragoso, freg. de Santo António e Francisco Tavares Cabral, nat.
de S. José da cidade e m.or em Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

11 Nov.1733 FRANCISCO DE MEDEIROS, nat. e freg. de Santo António, filho de Antó-
nio Pavão, fal.º e de sua m.er Maria de Benevides, fal.ª, c. c. MARIA DE VI-
VEIROS, nat. e freg.ª de Santo António, filha de Manuel da Costa Coelho e de
sua m.er Maria de Almeida.
Celebrante: P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Madeiros Ponte e Alferes António de Miranda, nat.
da Bretanha (Ajuda) e m.or neste lugar.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

9 Dez.1733 MANUEL DE VIVEIROS ALMEIDA, nat. e freg. de Santo António, filho de
António de Almeida, fal.º e de sua m.er Maria de Viveiros, fal.ª, c. c. ANTÓNIA
DE BENEVIDES, nat. e freg.ª de Santo António, viúva de Miguel Carreiro,
sep.º em Santo António.



Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco Tavares Cabral, nat. de
S. José de Ponta Delgada, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

27 Mar.1734 MANUEL DE VIVEIROS, nat. e freg. de Santo António, filho de Sebastião de
Viveiros e de sua m.er Francisca de Viveiros, c. c. ISABEL DE MELO BOTE-
LHO, nat. e freg.ª de Santo António, filha de Tomé de Melo, ausente, e de sua
m.er Antónia da Costa.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Cipriano de Medeiros, freg.s de
Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Nota: certidão fora a 28.111807.

28 Ago.1734 JOSÉ MACHADO, nat. e freg. da Ajuda, Bretanha, filho de Francisco Macha-
do e de sua m.er Isabel Ferreira, c. c. MARIA DE AGUIAR, nat. e freg.ª de
Santo António, filha de Manuel de Aguiar, fal.º e de sua m.er Ana Soares, fal.ª.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Manuel Fragoso, freg. de Santo António e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

3 Nov.1734 MATEUS RAPOSO, nat., freg. e m.or na Fajã de Baixo, viúvo de Úrsula de
Amaral, sep.ª na Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, da Fajã, c. c. ISABEL DE
BENEVIDES, nat. e freg.ª de Santo António, viúva de Tomé da Costa de Arru-
da, sep.º em Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Miguel Raposo, nat. e m.or em Santo António e P.e Tes.º Manuel de Me-
deiros Ponte.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

13 Dez.1734 ANTÓNIO BOTELHO CAMELO, filho de Manuel Botelho Camelo e de sua m.er

Catarina de Viveiros, fal.ª, c. c. ISABEL DE VIVEIROS, filha de Francisco de Vi-
veiros Pimentel, fal.º e de sua m.er Júlia Cabral, fal.ª, todos freg.s de Santo António.
Test.as: P.e José de Faria (Correia) e o Dr. João de Sousa Castelo Branco, de Pon-
ta Delgada.
Assento p.º P.e Vig.º João Tavares Cabral.

15 Mar.1735 FRANCISCO NUNES, filho de Mateus de Sousa, fal.º e de sua m.er Luzia de
Arruda, fal.ª, nat. das Capelas, onde o contraente foi baptizado, freg.s de Santo
António, c. c. ANA DE BENEVIDES, filha de Manuel da Costa Pimentel,
fal.º) e de sua m.er Teresa de Benevides, nat.s e freg.s de Santo António.
Celebrante: P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Francisco Tavares Cabral e Brás de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

23 Mar.1735 ANTÓNIO DE ARRUDA, filho de António de Benevides, fal.º e de sua m.er

Maria Soares, fal.ª, freg.s de Santo António, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha
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de Pedro de Arruda e de sua m.er Francisca de Viveiros, freg.s de Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Morgado Francisco António de Faria Machado e Morgado Manuel de
Medeiros da Costa, m.res na cidade de Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.
Nota: Os nubentes eram parentes em 2.º grau de consanguinidade.

7 Mai.1735 MIGUEL MARTINS, bapt.º nas Capelas, filho de Tomé do Rego e de sua m.er

Mariana Soares, fal.ª, m.res nas Capelas, c. c. BÁRBARA DE OLIVEIRA, filha
de João Carvalho e de sua m.er Maria de Oliveira, m.res em Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Manuel de Oliveira Vultão, cas.º e João do Rego Soares, cas.º, m.res

nas Capelas.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

11 Mai.1735 ANTÓNIO BOTELHO DE MELO, filho de Alexandre de Viveiros, ausente,
e de sua m.er Maria de Viveiros Botelho, todos freg.s de Santo António, c. c.
MARIA DE MEDEIROS TAVARES, filha de Manuel de Sousa Medeiros e
de sua m.er Maria Cabral, todos de Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e António de Medeiros, filho de Ma-
nuel de Sousa Medeiros e de Maria Cabral, deste lugar.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.
Certidão fora a 24.07.1805 e 19.03.1812.

21 Mai.1735 JOÃO DE MELO BOTELHO, filho de Tomé de Melo, ausente, e de sua m.er

Antónia da Costa, c. c. BÁRBARA BOTELHO, filha de Matias Botelho, fal.º e
de sua m.er Bárbara de Sousa, todos m.res nesta freguesia.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa, cas.º e Manuel Botelho Camilo, cas.º ,
todos deste lugar de Santo António.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

2 Jul.1735 MANUEL BOTELHO PAVÃO, filho de Jorge da Costa, fal.º) e de sua m.er An-
tónia de Viveiros, fal.ª, c. c. LAUR NCIA BOTELHO, filha de Pedro Pacheco
Botelho, fal.º e de sua m.er Maria de Viveiros, fal.ª, todos de Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco Tavares Cabral, m.or em
Santo António.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

6 Jul.1735 MATIAS BOTELHO CAMELO, filho de Manuel Botelho Camelo e de sua
m.er Catarina de Viveiros, fal.ª, c. c. MARIANA DE VIVEIROS BOTELHO,
filha de Alexandre de Viveiros e de Maria de Viveiros Botelho, todos nat.s e
freg.s de Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Capitão Tomé Homem da Costa,
cas.º, m.or em Santo António.



Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.
Nota: Certidão fora a 19.03.1912.

Visto em visita Os Reverendos Párocos
tresladem neste Livro a forma dos termos que deixou
o Sr. Bispo D. António Vieira Leitão e conforme a ele
farão os termos nomeando no corpo do termo o seu nome.
Capellas 11 de Julho de 1735. Mello (Visitador Manuel Pacheco
De Melo).
Nota: a forma a que se refere esta visita vem transcrita logo
na página 1 do presente livro.

18 Jul.1735 ANTÓNIO DE VIVEIROS BOTELHO, filho de Manuel de Viveiros Benevi-
des e de sua m.er Maria Botelho, c. c. VITÓRIA DE VIVEIROS, filha de Se-
bastião de Viveiros e de sua m.er Francisca de Viveiros, todos nat.s e m.res em
Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte,
freg.s de Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

14 Out.1735 MANUEL DE MEDEIROS ALMEIDA, filho de Francisco Gomes, fal.º e de sua
m.er Maria de Almeida, fal.ª, c. c. VITÓRIA DE MELO, nat. de Nossa Senhora
da Luz, dos Fenais, m.ra em Santo António, filha de Manuel da Costa Barão, fal.º e
de sua m.er Margarida de Melo, fal.ª, freg.s que foram dos Fenais da Luz.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco da Costa Pimentel, cas.º
e m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.
Nota: certidão fora a 24.12.1836.

19 Nov.1735 FRANCISCO DE ARRUDA, filho de Pedro de Arruda e de sua m.er Francisca
de Viveiros, c. c. FRANCISCA DE VIVEIROS, filha de Manuel Soares Car-
neiro e de sua m.er Francisca de Viveiros, todos m.res em Santo António.
Celebrante: Vigº João Tavares Cabral.
Test.as: Francisco Tavares Cabral, cas.º e António Botelho, cas.º, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

21 Dez.1735 GONÇALO RAPOSO, bapt.º em São José de Ponta Delgada, filho de Tomé
Raposo, fal.º e de sua m.er Sebastiana da Costa, fal.ª, nat. de S. José de Ponta
Delgada, c. c. MARIA PEREIRA, filha de José Carvalho e de sua m.er Maria
Pereira, nat. da Ajuda, da Bretanha, onde a contraente foi bapt.ª, m.res os contra-
entes em Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Miguel Raposo, cas.º e Francisco de Medeiros, cas.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.
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24 Mar.1736 ANTÃO DE SOUSA, viúvo de Isabel de Oliveira, sep.ª em Santo António, c. c.
MARIA DE MEDEIROS, filha de Gonçalo da Costa e de sua m.er Luzia Rapo-
so, fal.ª, todos m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Manuel do Rego Tavares.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e António de Medeiros Cabral, filho de
Manuel de Sousa Medeiros e de sua m.er Maria Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

15 Jul.1736 JOÃO FERREIRA, bapt.º em S. Pedro de Angra, filho de Jorge Gonçalves,
fal.º e de sua m.er Maria de Sousa, fal.ª, m.res que foram em S. Pedro de Angra
do Heroísmo, c. c. ANA DE MEDEIROS, filha de Manuel de Sousa Rodri-
gues, fal.º e de sua m.er Maria Botelho, m.res em Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: André Dias de Medeiros, filho primogénito do Morgado Diogo Dias de
Medeiros e Manuel Raposo do Canto, filho do Morgado João do Canto e Faria,
todos m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

25 Jul.1736 MIGUEL RAPOSO, viúvo de Inês de Benevides, sep.ª em Santo António, c. c.
MARIA CABRAL, filha de Simão do Couto, fal.º e de sua m.er Ana Travassos,
todos m.res em Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Capitão Agostinho Pacheco de Melo, viúvo e Manuel de Jesus, cas.º,
m.res na cidade de Ponta Delgada. 
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

20 Out.1736 ANDRÉ DE ARRUDA, viúvo de Maria Botelho, sep.ª em Santo António, c. c.
MARIA DOS SANTOS, bapt.ª na Fajã de Baixo, filha de Manuel da Rocha e
de sua m.er Maria de Pimentel, fal.ª, freg.s de Nossa Senhora dos Anjos, da Fajã.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e António Botelho, cas.º, m.or em
Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

25 Out.1736 JOSÉ DE ARAÚJO, filho de Gonçalo de Araújo, fal.º e de sua m.er Beatriz de
Sousa, fal.ª, nat.s da Ajuda da Bretanha, c. c. JOANA DE VIVEIROS, filha de
Simão de Viveiros e de sua m.er Luzia da Costa, fal.ª, m.or em Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa, m.or em Santo António e José Tavares
de Oliveira, m.or na Bretanha.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

12 Nov.1736 LEANDRO DE MELO BOTELHO, filho de Francisco de Melo e de sua m.er

Bárbara da Costa, m.res em Santo António, c. c. CLARA DA CÂMARA, filha
de pais não sabidos, nat. da cidade de Ponta Delgada, freguesia de São Sebasti-
ão, onde foi baptizada.
Celebrante: Vigº João Tavares Cabral.
Test.as: Manuel da Costa Ponte e Miguel do Couto, m.res neste lugar.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.



12 Nov.1736 ALEXANDRE DE VIVEIROS CAMELO, filho de Manuel Pavão de Vascon-
celos, fal.º e de sua m.er Maria de Viveiros, fal.ª, nat.s dos Mosteiros, c. c. ES-
PERANÇA DE VIVEIROS, viúva do Alferes Manuel Botelho da Costa, sep.º
em Santo António.
Celebrante: P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco Tavares Cabral, m.or em
Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

29 Dez.1736 MANUEL DO COUTO, filho de Simão do Couto, fal.º e de Ana Travassos, c.
c. MARIA DE VIVEIROS, filha de Brás de Viveiros e de sua m.er Teresa da
Costa, fal.ª , m.res em Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco Tavares Cabral, m.res em
Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

14 Fev.1737 MANUEL DE RESENDES, filho de Manuel de Resendes, fal.º e de sua m.er

Maria Fernandes, c. c. BÁRBARA DE VIVEIROS DE MELO, filha de Antó-
nio de Viveiros Vultão, fal.º e de sua m.er Catarina de Melo, fal.ª, m.res em Santo
António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: José Botehlo Pacheco, cas.º e António de Aguiar, cas.º, m.res em Santo
António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

16 Mar.1737 MATIAS DE VIVEIROS, viúvo de Ana de Sousa, sep.ª em Santo António, c.
c. PETRONILHA (OU PETRONILA) DE VIVEIROS, viúva de António de
Sousa, sep.º em Santo António, m.res na mesma freguesia.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa, cas.º e Alferes Francisco de Melo Ca-
melo, cas.º, m.res em Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

21 Mar.1737 ANDRÉ DE VIVEIROS DE ARRUDA, filho de Lourenço de Viveiros e de
sua m.er Josefa de Arruda, c. c. MARIA DE MELO, filha de Bartolomeu de
Melo e de sua m.er Maria de Benevides, todos m.res em Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa, cas,º e Francisco Tavares Cabral, cas.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Nota: Certidão fora a 8.06.1807.

15 Abr.1737 JOÃO DE VIVEIROS DA COSTA, filho de João Carvalho e de sua m.er Ma-
ria de Viveiros, m.res nos Ginetes, c. c. LAURÊNCIA DE SOUSA, filha de
João Travassos, fal.º e de sua m.er Bárbara de Sousa, m.res em Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco de Sousa Pimentel,
cas.º, m.or em Santo António.
(Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares)
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1 Mai.1737 ANTÓNIO DE MEDEIROS PAVÃO, filho de António Pavão, fal.º e de sua
m.er Maria de Medeiros, fal.ª, c. c. MARIA DE VIVEIROS DA PONTE, filha
de Francisco de Viveiros Homem e de sua m.er Maria da Ponte (fal.ª), todos
m.res em Santo António.
Test.as: João de Viveiros Homem, cas.º e Manuel da Costa Ponte, cas.º, m.res em
Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

20 Mai.1737 CARLOS DE AGUIAR, nat. do Pilar da Bretanha, viúvo de Antónia de Sá, sep.ª
na ermida do Pilar da Bretanha, c. c. JOANA DE VIVEIROS DE FRIAS, filha
de Sebastião de Frias e de sua m.er Maria Soares, m.res em Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Manuel da Costa Ponte, m.res em
Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

11Ago.1737 JOSÉ DA COSTA, filho de André da Costa, fal.º e de sua m.er Bárbara da Cos-
ta, c. c. ANTÓNIA DE RESENDES, filha de António de Oliveira, fal.º e de sua
m.er Maria de Resendes, todos m.res neste lugar de Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Manuel da Costa Ponte e Francisco Tavares Cabral, m.res neste lugar. 
Assento p.º P.eCura Manuel do Rego Tavares.
Nota: O noivo gabava-se de ter tido cópula com a irmã da contraente.

21 Ago.1737 MANUEL DE MEDEIROS CABRAL, filho de Manuel de Sousa Medeiros e
de sua m.er Maria Cabral, c. c. BÁRBARA BOTELHO DE MELO, filha de
Alexandre de Viveiros, ausente e de sua m.er Maria de Viveiros Botelho, todos
m.res em Santo António.
Celebrante: P.e Vig.º João Tavares Cabral.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e Sebastião de Viveiros, m.res em Santo
António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Nota: Certidão fora a 20.09.1807.

21 Out.1737 ANTÓNIO DE MEDEIROS CABRAL, filho de Manuel de Sousa Medeiros e de
sua m.er Maria Cabral, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de António de Viveiros
Botelho, fal.º e de sua m.er Ana Travassos Camelo, todos m.res em Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa, cas.º e Francisco Tavares Cabral, cas.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Nota: Certidão fora a 27.06.1811.

23 Dez.1737 MARTINHO DA COSTA, nat. da Ribeira Grande, viúvo de Ana Pimentel,
sep.ª na Matriz de Nossa Senhora da Estrela, Ribeira Grande, c. c. ISABEL TA-
VARES, filha de Amaro de Viveiros e de sua m.er Isabel Tavares, fal.ª, todos
m.res em Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Manuel, filho maior-família de Se-
bastião Velho, deste lugar de Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.



5 Jan.1738 MANUEL DE SOUSA PEREIRA, filho de José Fernandes e de sua m.er Isabel
Pereira, fal.ª), m.res na Ajuda da Bretanha, c. c. ESPERANÇA DE VIVEIROS,
bapt.ª nas Capelas, m.ra em Santo António, filha de Francisco da Fonseca, fal.º e
de sua m.er Joana de Viveiros, fal.ª.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco Tavares Cabral, cas.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do rego Tavares.
Nota: O contraente, na Quaresma de 1737, desobrigou-se na Paroquial de Santa
Catarina do Monte Sinai, da corte e cidade de Lisboa. Certidão fora a 7.03.1816.

25 Jan.1738 JOÃO DE OLIVEIRA SOUSA, filho de Manuel de Oliveira Sousa e de sua
m.er Isabel de Sousa, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de António da Costa
Albernás e de sua m.er Maria de Viveiros, fal.ª, todos m.res em Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Manuel da Costa Ponte, m.res em
Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

6 Mar.1738 FRANCISCO DE MEDEIROS PAVÃO, viúvo de Maria de Viveiros, sep.ª em
Santo António, c c. ANTÓNIA DE MEDEIROS, filha de Brás de Sousa, fal.º e
de sua m.er Bárbara de Medeiros, todos m.res em Santo António.
Test.as: António Botelho Camelo, cas.º e António Soares Camelo, cas.º, m.res em
Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

5 Jul.1738 JOÃO CAMELO, nat. dos Ginetes, filho de Manuel de Sousa Martins, fal.º e
de sua m.er Maria de Viveiros, c. c. JACINTA DE BENEVIDES, filha de Antó-
nio de Teve, fal.º e de sua m.er Gui(o)mar de Benevides, nat.s de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e António de Medeiros Camelo, fi-
lho de Manuel Pavão Camelo, nat.s de Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Nota: Na Quaresma de 1737, o nubente desobrigou-se na Sé Oriental de Lisboa.

15 Set.1738 MANUEL DE VIVEIROS, filho de Francisco de Teve, fal.º e de sua m.er Maria
de Viveiros, c. c. MARIA DE ARAÚJO, filha de Manuel Ferreira, fal.º e de sua
m.er Antónia de Sousa, fal.ª, nat. da Ajuda da Bretanha, m.res em Santo António.
Test.as: Capitão António de Miranda Araújo e João de Oliveira Moura, ambos de
Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Nota: Desobrigado, na Quaresma de 1737, na paróquia de Nossa Senhora da
Misericórdia da freguesia de Belas, da Corte e Cidade de Lisboa.

18 Jan.1739 SILVESTRE RAPOSO, filho de Tomé Raposo, fal.º e de sua m.er Sebastiana da
Costa, fal.ª, nat. de S. José de Ponta Delgada, c. c. JOANA BOTELHO, filha de
Amaro Botelho, fal.º e de sua m.er Francisca Pacheco, fal.ª, nat.s de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco Tavares Cabral, m.res em
Santo António.
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.
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9 Mai.1739 MANUEL BOTELHO DE MELO, filho de António de Viveiros Botelho e de
sua m.er Ana Soares Camelo, c. c. ANA DE ARAÚJO DE MEDEIROS, filha
de Brás de Viveiros e de sua m.er Gertrudes de Vasconcelos, todos m.res em San-
to António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e António de Medeiros Tavares, m.or

em Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

9 Jul.1739 BARTOLOMEU PAVÃO, filho de Manuel Pavão e de sua m.er Ana Rodova-
lho (…), c. c. FRANCISCA BOTELHO, filha de Manuel de Sousa Roiz, fal.º
e de sua m.er Maria Botelho, todos m.res em Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e seu pai Manuel da Costa Ponte,
m.res em Santo António.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Nota: Contraente desobrigado, em 1738, na paróquia dos Santos Novos, da Cor-
te e Cidade de Lisboa.

10 Set.1739 FRANCISCO DE VIVEIROS BOTELHO, filho de Manuel de Viveiros Be-
nevides e de sua m.er Maria Botelho, fal.ª, c. c. CATARINA DE VIVEIROS
DE ARRUDA, filha de Tomé da Costa de Arruda, fal.º e de Maria de Viveiros,
fal.ª, todos m.res em Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e Manuel da Costa Ponte, m.res em San-
to António. 
Celebrante: Vig.º João Tavares Cabral.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

14 Set.1739 FRANCISCO DE SOUSA MEDEIROS, filho de Pedro de Sousa e de sua m.er

Maria Soares, fal.ª, c. c. BRÍGIDA DO COUTO ALBERNÁS, filha de Miguel
do Couto e de sua m.er Maria de Albernás, m.res em Santo António.
Celebrante: Vig. João Tavares Cabral.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.
Nota: Certidão fora a 14.12.1809.

3 Dez.1739 MANUEL CARVALHO, filho de pai incógnito e de Sebastiana Carvalho, soltª,
c. c. TERESA DE VIVEIROS BOTELHO, filha de Manuel de Viveiros Fal-
cão, fal.º e de sua m.er Catarina Botelho Pacheco, todos m.res em Santo António.
Test.as: Capitão António de Miranda Araújo, m.or em Santo António e o P.e Tes.º
Manuel de Medeiros Ponte.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.

9 Dez.1739 MANUEL DE VIVEIROS HOMEM, viúvo de Maria de Sousa, sep.ª em San-
to António, c. c. MARIA DA ESTRELA E VASCONCELOS, filha de José
Martins do Monte e de sua m.er Águeda Ferreira, nat.s da Relva e ela m.ra em
Santo António.
Test.as: António Botelho Camelo, cas.º e Manuel da Costa Ponte, viúvo, m.res em
Santo António.
Celebrante: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Assento p.º P.e Cura Manuel do Rego Tavares.



25 Dez.1739 MANUEL CABRAL, filho de Miguel Pereira, fal.º e de sua m.er Maria Cabral,
nat.s da Ajuda da Bretanha, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de Miguel de
Viveiros e de sua m.er Bárbara (…), m.res em Santo António.
Test.as: Francisco Tavares Cabral e Manuel da Costa Ponte, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

11 Abr.1740 MANUEL JORGE DE MEDEIROS, filho de Sebastião Velho e de sua m.er

Bernarda de Medeiros, c. c. ANTÓNIA DE VIVEIROS, filha de Manuel da
Costa, fal.º e de sua m.er Joana de Viveiros, todos m.res em Santo António.
Test.as: P.e José de Sousa Janeiro e P.e Manuel Dias Senra, m.res na Ribeira Seca,
da vila da Ribeira Grande.
Assento p.º P.e Cura José Tavares Silva, da Igreja de Santo António.

11 Abr.1740 JOÃO DE MELO, filho de Gonçalo de Melo e de sua m.er Maria de Viveiros,
fal.ª, c. c. PAULA DE VIVEIROS, filha de Manuel Velho Cabral, fal.º e de sua
m.er Maria Soares, todos m.res em Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem (da Costa) e o P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Celebrante: Vice-vig.º Manuel do Rego Tavares.
Assento p.º Cura José Tavares Silva.

9 Mai.1740 MANUEL DE OLIVEIRA SOUSA, viúvo de Isabel de Benevides, sep.ª em
Santo António, c. c. BÁRBARA CABRAL DE VASCONCELOS, filha de
Manuel de Sousa Soares e de sua m.er Bárbara Cabral de Vasconcelos, m.res em
Santo António.
Test.as: Francisco Tavares Cabral e André Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Tavares Silva.

30 Mai.1740 JOSÉ DE VIVEIROS DE FRIAS, filho de Sebastião de Frias e de sua m.er

Maria Soares, c. c. ANTÓNIA DE MEDEIROS, filha de Manuel Cordeiro,
fal.º e de sua m.er Margarida de Medeiros, todos m.res em Santo António.
Test.as: Francisco de Melo Camelo e Amaro da Costa, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Tavares Silva.
Nota: Certidão fora a 27.11.1803.

11 Jul.1740 AGOSTINHO BOTELHO PAVÃO, filho de Jorge da Costa, fal.º e de sua
m.er Antónia de Viveiros, fal.ª, m.res que foram neste lugar de Santo António, c.
c. MARIA DO REGO BOTELHO, nat. da Relva, filha de António do Rego e
de sua m.er Maria Botelho, m.res na Relva.

Test.as: Lourenço de Viveiros Camelo, cas.º e Manuel Pavão Camelo, cas.º, m.res

em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º Manuel do Rego Tavares.

7 Ago.1740 BENTO DE MELO, filho de Gonçalo de Melo, fal.º e de sua m.er Maria de Vivei-
ros, fal.ª, c. c. MARIANA DE VIVEIROS, filha de Francisco de Viveiros de Al-
meida, fal.º e de sua m.er Bárbara da Fonseca, fal.ª, todos m.res em Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa, cas.º e António Botelho Camelo, cas.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º Manuel do Rego Tavares.
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26 Set.1740 MANUEL PAVÃO DE VASCONCELOS, m.or nos Mosteiros, viúvo de Vitó-
ria Botelho de Melo, sep.ª nos Mosteiros, c. c. GERTRUDES DE VASCON-
CELOS, filha de António de Viveiros Concelos, fal.º e de sua m.er Maria
Travassos, m.res em Santo António.
Test.as: José Botelho Pacheco, cas.º, m.or em Santo António e Miguel Pavão Ca-
melo, cas.º, m.or nos Mosteiros.
Assento p.º Vice-vig.º Manuel do Rego Tavares.

17 Out.1740 MANUEL DE VIVEIROS BENEVIDES, viúvo de Maria Botelho, sep.ª em San-
to António, c. c. ISABEL DE MELO E VASCONCELOS, filha de Francisco Ro-
drigues Álvares e de sua m.er Maria de Lima e Vasconcelos, m.res nos Fenais da Luz
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e Manuel Botelho Camelo, m.res em
Santo António.

15 Jul.1741 ANTÓNIO DE MELO, filho de Bartolomeu de Melo e de sua m.er Maria de
Benevides, c. c. MARIA DE OLIVEIRA, filha de Manuel de Oliveira Sousa e
de sua m.er Isabel de Oliveira, todos m.res em Santo António.
Test.as: António Francisco Tavares e João de Oliveira, m.res em Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: Pela 1ª vez se diz que as publicações canónicas foram feitas também «na
Hermida de S. Barbara Sufraganea aditta Paroquial…».

29 Jul.1741 SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, nat. da Ajuda, Bretanha, viúvo de Bárbara de
Viveiros, sep.ª na Ajuda da Bretanha, c. c. LAUR NCIA BOTELHO, viúva de
Manuel Botelho Pavão, sep.º em Santo António.
Test.as: Manuel da Silva, m.or na Ribeira Grande e José Botelho Pacheco, m.or

em Santo António.
Celebrante: Cura Manuel do Rego Tavares.
Assento p.º P.e Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

30 Jul.1741 FRANCISCO DE VIVEIROS nat. das Capelas, filho de Sebastião da Costa e
de sua m.er Ana de Viveiros, m.res nas Capelas, c. c. ANA DE MEDEIROS, (à
margem está escrito «Maria de Medeiros), filha de Matias Nunes e de sua m.er

Escolástica da Costa, m.res em Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte, Manuel Jorge de Medeiros e Sebastião
Velho, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Manuel do Rego Tavares.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

8 Nov.1741 FRANCISCO DA COSTA SOARES, nat. da Lomba da Maia, viúvo de Maria
de Sousa, sep.ª na ermida de S. Pedro da Lomba da Maia, sufragânea à paroquial
da Maia, c. c. ESPERANÇA DE MEDEIROS, filha de Gonçalo da Costa, fal.º e
de sua m.er Luzia Raposo, fal.ª, nat.s que foram deste lugar de Santo António.
Test.as: André de Mesas e Antão de Sousa, freg.s de Santo António.
Celebrante: Cura Manuel do Rego Tavares.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

18 Dez.1741 ANDRÉ DA COSTA CAMELO, filho de Manuel Homem Camelo e de sua m.er

Isabel da Fonseca, c. c. CATARINA DE VIVEIROS BOTELHO, filha de Ma-



nuel de Viveiros Benevides e de sua m.er Maria Botelho, m.res em Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e André da Costa, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

7 Fev.1742 MANUEL DE VIVEIROS TAVARES, filho de António de Viveiros Homem e
de sua m.er Ana Tavares, c. c. MARIA DE BENEVIDES, filha de Manuel da
Costa Machado e de sua m.er Maria de Benevides, todos m.res em Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e António Botelho de Melo, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Manuel do Rego Tavares.

24 Jun.1742 MANUEL DE OLIVEIRA MOURA, viúvo de Sebastiana de Viveiros, sep.ª
em Santo António, c. c. JOSEFA DA TRINDADE, nat. da Relva, filha de José
Martins do Monte e de sua m.er Águeda Ferreira, m.res na Relva.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e o P.e Cura José de Medeiros Costa
e  João de Oliveira Moura.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

8 Out.1742 MANUEL DE SOUSA DE AGUIAR, viúvo de Teresa Tavares, sep.ª na Ajuda
da Bretanha, c. c. MARGARIDA DE MEDEIROS, viúva de Manuel Cordeiro,
sep.º em Santo António.
Test.as: Manuel da Costa Cordeiro, Manuel Velho da Costa, P.e Manuel de Me-
deiros Ponte e P.e Manuel da Silva.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

8 Out.1742 MANUEL BOTELHO DE MELO DA FONSECA, filho de Sebastião de Oli-
veira e de sua m.er Bárbara da Fonseca, m.res em Santo António, c. c. MARIA
DE VIVEIROS, filha de Manuel Velho da Costa e de sua m.er Ana de Viveiros,
m.res em Santo António.
Test.as: Morgado António Borges de Sousa Medeiros e Canto e seu irmão Fran-
cisco Borges de Sousa Medeiros e Canto, m.res na cidade de Ponta Delgada.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: 4º grau de consanguinidade; dispensados pelo bispo D. Frei Valério do
Sacramento.

29 Out.1742 MANUEL BOTELHO, filho de António Botelho e de sua m.er Teresa de Paiva,
c. c. CATARINA DE VIVEIROS, fila de Manuel da Costa Coelho e de sua
m.er Maria de Almeida, todos m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

1 Nov.1742 MANUEL DE VIVEIROS CAMELO, filho de Manuel Soares Camelo e de
sua m.er Maria de Viveiros, c. c. JOANA DO COUTO, filha de Simão do Cou-
to e de sua m.er Ana Travassos, m.res em Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e António Soares Camelo, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: 3º grau de consanguinidade. Certidão fora a 3.02.1804.
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Visto em visita. Lugar de Santo António.
19 Nov.º 1742. (…)

2 Dez.1742 ANTÓNIO DE VIVEIROS BOTELHO, filho de António de Viveiros Botelho
e de sua m.er Ana Soares, c. c. MARIANA DE ARAÚJO, filha de João Rodri-
gues de Araújo e de sua m.er Maria de Viveiros, todos m.res em Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte, P.e Cura desta igreja Manuel da Silva, Fran-
cisco Tavares Cabral e João Rodrigues de Araújo, todos m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: 4º grau de consanguinidade. Certidão fora a 27.06.1811.

13 Jan.1743 RAIMUNDO DE OLIVEIRA, da freguesia de S. José de Ponta Delgada, viúvo
de Antónia de Melo, sep.ª em Santo António, c. c. MARIA BOTELHO, filha de
António Soares de Teve e de sua m.er Ana Botelho, m.res em Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e o P.e Sebastião da Costa e Sousa, cura
na ermida de Santa Bárbara (1ª vez que é dada esta informação, após a criação
do Curato, em Novembro de 1742).
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: 4º grau de consanguinidade. Certidão fora a 28.11.1807.

14 Fev.1743 MANUEL DO COUTO DE VIVEIROS, filho de Francisco de Viveiros e de
sua m.er Bárbara da Fonseca, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de Manuel de
Viveiros da Costa e de Bárbara de Viveiros, todos m.res em Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e Valentim de Viveiros, m.res em Santo
António.
Celebrante: Cura Manuel da Silva.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Raposo.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

17 Fev.1743 JULIÃO CORDEIRO, filho de Manuel Cordeiro Benevides e de sua m.er Mar-
garida de Viveiros, c. c. MARIA DE VIVEIROS, viúva de António de Arruda
(sep.º…), todos m.res em Santo António.
Test.as: Manuel Pavão Camelo e António Rodovalho, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: 4º grau de consanguinidade e afinidade.

18 Fev.1743 ANTÓNIO DE VIVEIROS DE ARRUDA, filho de Lourenço de Viveiros e de
sua m.er Josefa de Arruda, c. c. JOSEFA PAVOA, filha de José de Viveiros Vul-
tão e de sua m.er Ana Cabeceiras, todos m.res em Santo António.
Test.as: Amaro da Costa de Arruda e André de Viveiros de Arruda, m.res em San-
to António.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: 4º grau de consanguinidade, implicado no 3º grau.

20 Mar.1743 ANTÓNIO CABRAL, filho de Manuel Velho Cabral e de sua m.er Maria Soa-
res, c. c. MARIA SOARES, filha de António Soares e de sua m.er Maria de Vi-
veiros, todos m.res em Santo António.



Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e Valentim de Viveiros, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

16 Abr.1743 ANTÓNIO DE AGUIAR, viúvo de Maria de Viveiros, sep.ª em Santo António,
c. c. MARIA DE ARRUDA, filha de Manuel de Resendes e de sua m.er Maria
Fernandes, m.res em Santo António.
Test.as: Amaro da Costa, m.or em Santo António e Manuel da Silva, m.or na Ri-
beira Grande.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

19 Mai.1743 ANTÓNIO BOTELHO DA COSTA, filho de Francisco de Melo e de sua m.er

Bárbara da Costa, c. c. MARIA BOTELHO, filha de Pedro de Arruda e de sua
m.er Josefa Botelho, todos m.res em Santo António.
Test.as: António Botelho e Francisco Tavares Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

2 Jun.1743 SILVESTRE RAPOSO, viúvo de Joana Botelho, sep.ª em Santo António, c. c.
BÁRBARA DE MEDEIROS, filha de Domingues de Sousa e de sua m.er Tere-
sa da Costa, freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e Valentim de Viveiros, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

9 Jun.1743 AMARO DE SOUSA BENEVIDES, filho de João de Sousa Benevides e de
sua m.er Maria de Sousa, c. c. VITÓRIA CABRAL, filha de André Cabral e de
sua m.er Catarina de Viveiros, m.res que foram de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte, Cura Manuel da Silva e Francisco Tava-
res Cabral, m.res em Santo António.
(…)

22 Jun.1743 LOURENÇO DE VIVEIROS BENEVIDES, filho de Manuel de Benevides e
de sua m.er Paula de Viveiros, c. c. BÁRABRA DE VIVEIROS, filha de Brás
de Viveiros e de sua m.er Maria de Viveiros, m.res em Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa, Padre Manuel de Medeiros Ponte e Va-
lentim de Viveiros, m.res em Santo António.
Celebrante: P.e Cura Manuel da Silva.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

25 Jul.1743 PEDRO DA COSTA DE VIVEIROS, filho de Manuel da Costa Coelho e de
sua m.er Maria de Viveiros, c. c. ANA BOTELHO, filha de Aleixos de Sousa e
de sua m.er Maria de Benevides, todos m.res em Santo António.
Test.as: Capitão António de Miranda Araújo, P.e Manuel de Medeiros Ponte e o
P.e Cura Manuel da Silva.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Cabral.
Nota: 4º grau de consanguinidade.
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11 Ago.1743 JOSÉ DE MEDEIROS, filho de Manuel da Costa Canastra e de sua m.er Josefa
Raposo, nat.s do Faial (Nossa Senhora da Graça), c. c. SEBASTIANA DE
SOUSA, filha de André da Costa de Medeiros e de sua m.er Bárbara da Costa,
m.res em Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte, P.e Cura Manuel da Silva, Manuel de Me-
deiros Cabral, Valentim de Viveiros e Raimundo Cabral.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

24 Ago.1743 JOÃO DE FARIA, filho de Salvador de Sousa e de sua m.er Maria de Faria,
m.res nos Mosteiros, c. c. FRANCISCA MARTINS, filha de André Martins e
de sua m.er Bárbara de Aguiar, todos m.res na Ajuda da Bretanha.
Test.as: Amaro da Costa e Arruda, Francisco Botelho Albernás, João da Mota e
Diogo de Medeiros Furtado.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

3 Out.1743 JOÃO DE VIVEIROS HOMEM, viúvo de Josefa de Viveiros, sep.ª em Santo
António, c. c. BÁRBARA DE VIVEIROS DE FRIAS, filha de Sebastião de
Frias e de sua m.er Maria Soares, todos m.res em Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte, Pedro de Viveiros, P.e Manuel da Silva e
Francisco de Viveiros Homem, todos m.res em Santo António.
(…)

24 Nov.1743 FRANCISCO DA COSTA HOMEM E VIVEIROS, filho de Manuel da Costa
Homem e de sua m.er Maria de Viveiros, c. c. MARIA RAPOSO DA MOTA,
filha de Francisca da Mota e de sua m.er Isabel Raposo, m.res em Santo António.
Test.as: Manuel Velho da Costa, António Soares da Costa e Francisco de Vivei-
ros Homem, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

1 Dez.1743 FRANCISCO DE VIVEIROS CAMELO, filho de Francisco de Viveiros Re-
sendes e de sua m.er Ana Camila, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de João de
Sousa Pimentel e de sua m.er Maria de Viveiros, todos m.res em Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e o Capitão Tomé Homem da Costa.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: 2º e 3º grau de consanguinidade. Dispensados por sentença do R.º Deão e
Provisor do Bispado o Dr. Francisco Berquó Delrio.

8 Dez.1743 PEDRO DA PONTE, viúvo de Bárbara Cabral, sep.ª em Santo António, c. c.
ANTÓNIA DA PONTE, filha de Sebastião de Sousa e de sua m.er Bárbara da
Ponte, m.res em Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte, Valentim de Viveiros, João de Oliveira
Moura e Francisco Tavares Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

12 Jan.1744 MANUEL DE ALBERNÁS, filho de António de Viveiros Albernás e de sua
m.er Apolónia Soares, m.res em Santo António, c. c. DONA FRANCISCA SOA-
RES, filha de Manuel de Oliveira Pavão e de sua m.er Dona Maria Soares, do
lugar das Calhetas, bapt.ª nos Fenais da Luz e desobriagada em Santo António.



Test.as: Capitão Tomé Homem (da Costa) e o Alferes João do Rego, dos Fenais.
Assento pelo Cura de Santa Bárbara Sebastião da Costa e Sousa.
Nota: Certidão fora a 25.06.1819.

19 Jan.1744 MANUEL DE MELO BOTELHO, filho de João Cabral e de sua m.er Júlia
Botelho, c. c. MARGARIDA CABRAL, filha de Manuel de Sousa Soares e de
sua m.er Bárbara de Benevides, todos de Santo António.
Test.as: José Botelho, de Santo António e o P.e Bernardo António de Melo, da ci-
dade de Ponta Delgada.
Assento pelo Cura de Santa Bárbara Sebastião da Costa e Sousa.

21 Abr.1744 JÁCOME DE VIVEIROS, viúvo de Maria Travassos, sep.ª na Igreja de Santo
António, c. c. FRANCISCA BOTELHO, filha de Francisco de Melo e de sua
m.er Bárbara da Costa, freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e André da Costa Camelo, freg.s de Santo
António.
Assento p.º P.e Cura de Santo António Manuel da Silva.

29 Abr.1744 BENTO DE MELO, viúvo de Mariana de Viveiros, sep.ª em Santo António, c.
c. ANTÓNIA DE VIVEIROS, filha de Lourenço de Viveiros (fal.º) e de sua
m.er Antónia Martins (fal.ª), freg.ª que foi das Capelas, onde a contraente foi
baptizada e desobrigada.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e António de Oliveira Moura.
Celebrante: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Assento pelo Cura Manuel da Silva.

4 Mai.1744 JOÃO DO COUTO CABRAL, filho de Simão do Couto, fal.º e de sua m.er

Ana Travassos, c. c. MARIA ROSA, filha de Manuel de Oliveira Concelos e de
sua m.er Maria de Viveiros, todos freg.s e nat.s de Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e o Capitão António de Miranda de Araújo.
Assento p.º Cura Manuel da Silva
Nota: Certidão fora a 23.02.1812.

10 Mai.1744 MANUEL PAVÃO CAMELO, viúvo de Maria de Simas, sep.ª nos Mosteiros,
c. c. ANA DOS SANTOS DE VIVEIROS, filha de Pedro de Arruda e de sua
m.er Francisca de Arruda, nat.s de Santo António. 
Test.as: Manuel de Sousa Moreira e António José.
Assento p.º Cura Manuel da Sila
Nota: O pai da noiva foi o procurador do contraente em todo o acto.

6 Jun.1744 JOÃO HOMEM DA COSTA, filho de António de Viveiros da Costa e de sua
m.er Ana Tavares, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de Manuel de Viveiros
Soares e de sua m.er Bárbara de Viveiros, todos freg.s de Santo António.
Test.as: Capitão António de Miranda Araújo e António Botelho de Melo.
Celebrante: Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.
Nota: O contraente era tratado por João Ledo. Certidão fora a 13.11.1804 e
24.07.1805.
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5 Jul.1744 MANUEL HOMEM CAMELO, viúvo de Maria da Natividade, sep.ª em San-
to António, c. c. ANTÓNIA DOS SANTOS, filha de António de Sousa Pavão e
de sua m.er Ana da Costa, m.or nas Calhetas, freguesia dos Fenais da Luz.
Test.as: P.e Bento Melchior Manuel da Silveira e José da Costa Barão.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

8 Jul.1744 MANUEL ÁLVARES DE MELO, filho de Manuel Álvares e de sua m.er Ma-
ria de Melo, c. c. MARIA DE MEDEIROS, filha de João da Costa de Medei-
ros e de sua m.er Maria de Melo, todos freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte, Miguel de Sousa e André de Viveiros
Homem.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

29 Jul.1744 BRÁS DE VIVEIROS, viúvo de Josefa de Viveiros, sep.ª em Santo António, c.
c. ANTÓNIA DA RESSURREIÇÃO, filha de Francisco de Viveiros e de sua
m.er Ana de Oliveira.
Test.as: P.e Sebastião da Costa e Sousa, cura de Santa Bárbara e Capitão Tomé
Homem da Costa.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.
Nota: Certidão fora a 26.05.1802 e 30.09.1807.

26 Ago.1744 JOÃO ROIZ DE ARAÚJO, viúvo de Maria de Viveiros Cabral, sep.ª em San-
to António, c. c. FRANCISCA TAVARES DE MELO, filha de Tomé Soares
de Melo e de sua m.er Maria Pereira, freg.s dos Fenais da Luz.

Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e Francisco Roiz Álvares, freg. dos Fe-
nais da Luz.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

30 Ago.1744 DOMINGOS DA CUNHA, filho de João Ferreira e de sua m.er Maria da Cu-
nha, bapt.ª na Matriz de Ponta Delgada, c. c. TERESA CABRAL, filha de Mi-
guel Pereira e de sua m.er Maria Cabral, bapt.ª na Ajuda da Bretanha.
Test.as: Agostinho de Melo, Lourenço de Viveiros Camelo, Francisco Tavares
Cabral e o P.e Manuel de Medeiros Ponte.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

31 Ago.1744 JOSÉ DE SOUSA, filho de Pedro de Sousa e de sua m.er Maria Soares, c. c.
MARIA DE VIVEIROS ARRUDA, filha de André de Viveiros Almeida e de
sua m.er Úrsula de Arruda, todos m.res em Santo António.
Test.as: Pedro da Costa e António de Aguiar, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

31 Ago.1744 FRANCISCO DE MEDEIROS SOARES, filho de João de Oliveira Moura e
de sua m.er Sebastiana de Viveiros, c. c. MARIA BOTELHO DE MELO, filha
de José de Melo Pacheco e de sua m.er Maria de Melo Rodovalho, todos m.res

em Santo António.
Test.as: Capitão António de Miranda de Araújo e o Capitão Francisco Homem da
Costa, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.



9 Set.1744 ANTÓNIO DE VIVEIROS AMARAL, filho de José de Viveiros da Costa e
de sua m.er Rosa do Amaral, c. c. FRANCISCA DO ROSÁRIO, filha de Dio-
go de Medeiros e de sua m.er Maria da Costa, m.res em Santo António.

Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte, José Botelho Pacheco, Agostinho Pache-
co e o P.e Cura Manuel da Silva.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

10 Set.1744 ANTÓNIO DO COUTO CABRAL, filho de Simão do Couto e de sua m.er Ana
Travassos, c. c. ANA DE MEDEIROS DO REGO, filha de Manuel de Oliveira
e Vasconcelos e de sua m.er Maria de Medeiros, todos m.res em Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa, P.e Manuel de Medeiros Ponte e Vig.º
Francisco de Sousa Raposo.
Celebrante: Cura Manuel da Silva.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: Certidão fora a 14.03.1809.

29 Set.1744 ANTÓNIO BOTELHO, filho de Manuel Carvalho, fal.º e de sua m.er Maria
Botelho, freg.s da freguesia de Santo António., c. c. CATARINA DE SOUSA,
filha de João Travassos, fal.º e de sua m.er Bárbara de Sousa, fal.ª, freg.s que fo-
ram de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte, João de Oliveira e José de Medeiros Camilo.
(…)

3 Out.1744 JOÃO DE MELO, viúvo de Paula de Viveiros, sep.ª em Santo António, c. c.
JOSEFA DE VIVEIROS PEREIRA, filha de Simão Pereira, fal.º e de sua m.er

Maria de Viveiros, fal.ª, freg.s que foram de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e Capitão Tomé Homem da Costa.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

14 Out.1744 AGOSTINHO DE VIVEIROS, filho de José da Costa e de sua m.er Maria de
Viveiros, c. c. TERESA BOTELHO, filha de Amaro Botelho e de sua m.er

Francisca Pacheco, m.res em Santo António.
Test.as: P.e Francisco Pacheco, P.e Manuel de Medeiros Ponte e José Botelho Pacheco.
Assento p.º P.e Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: A folha 64 (rosto) do livro original de Casamentos não tem nenhum registo.

30 Nov.1744 ANTÓNIO DE SOUSA, filho de Tomás de Sousa, fal.º e de sua m.er Joana de
Viveiros, c. c. MARIA ANTÓNIA DE MELO, filha de Manuel de Melo e de
sua m.er Josefa de Medeiros, fal.ª, todos freg.s de Santo António.
Test.as: Francisco Tavares Cabral e Aleixos de Sousa.
Celebrante: P.e Manuel de Medeiros Ponte.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.
Nota: Certidão fora a 1.10.1788.

18 Jan.1745 JOÃO DE VIVEIROS COELHO, filho de Sebastião Velho, fal.º e de sua m.er

Bernarda de Viveiros, c. c. ISABEL ANTÓNIA DE MEDEIROS, filha de
Francisco de Viveiros Benevides e de sua m.er Ana de Oliveira, todos de Santo
António.
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Test.as: Brás Botelho e Manuel Jorge.
Celebrante: Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.
Nota: Certidão fora a 13.12.1810 e 22.02.1812.

7 Fev.1745 MANUEL SOARES DE MEDEIROS, filho de José Soares, fal.º e de sua m.er Isa-
bel de Medeiros, c. c. LAURÊNCIA DE VIVEIROS BOTELHO, filha de Manu-
el de Viveiros Falcão e de Catarina Pacheco Botelho, todos m.res em Santo António.
Test.as: António Pavão Camelo e André de Arruda.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

15 Fev.1745 AFONSO PAVÃO, filho de António Pavão Ferreira e de sua m.er Margarida de
Figueiredo, fal.ª, nat.s dos Mosteiros, c. c. FRANCISCA DE VIVEIROS, filha
de Pedro da Costa de Arruda e de sua m.er Francisca de Viveiros, nat.s de Santo
António.
Test.as: Morgado Manuel de Medeiros da Costa e Albuquerque e Capitão Antó-
nio de Miranda de Araújo.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: Certidão fora a 23.10.1828.

21 Fev.1745 JOÃO RAPOSO, filho de Agostinho Raposo, fal.º e de sua m.er Maria de Oli-
veira, fal.ª, nat.s dos Ginetes, c. c. ANTÓNIA DE VIVEIROS, filha de Manuel
da Costa Soares e de sua m.er Ana de Viveiros, fal.ª.
Test.as: João de Viveiros Concelos e António de Oliveira Moura.
Assento p.º P.e Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

29 Mar.1745 ANTÓNIO NUNES, filho de Matias Nunes e de sua m.er Escolástica da Costa,
m.res em Santo António, c. c. ANA DE VIVEIROS, filha de Manuel de Aguiar
e de sua m.er Ana Soares, m.res que foram em Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte, Matias Botelho e Manuel de Sousa de
Melo.
Assento p.º P.e Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

10 Abr.1745 MATIAS DE SOUSA, filho de Manuel de Sousa Soares e de sua m.er Bárbara
de Benevides Cabral, c. c. MARIA DE VIVEIROS DE ARRUDA, filha de
Lourenço de Viveiros, fal.º e de sua m.er Josefa de Benevides, todos nat.s de
Santo António.
Test.as: P.e Cura Sebastião da Costa, Amaro da Costa de Arruda e Cura Manuel
da Silva.
Assento p.º P.e Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

12 Abr.1745 JOÃO DE MEDEIROS, nat. dos Ginetes, filho de Brás de Medeiros e de sua
m.er Maria de Concelos, m.res que foram no lugar dos Ginetes, c. c. MARIA DE
VIVEIROS, filha de Simão de Viveiros e de sua m.er Luzia da Costa, m.res que
foram no lugar de Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa, Amaro da Costa de Arruda e P.e Manuel
de Medeiros Ponte.
Assento p.º P.e Vig.º Francisco de Sousa Raposo.



21 Abr.1745 ALEXANDRE DE VIVEIROS CAMELO, viúvo de Esperança de Viveiros,
sep.ª em Santo António, c. c. FRANCISCA DO REGO BOTELHO, viúva de
Francisco Botelho, sep.º em Santo António.
Test.as: José de Medeiros da Câmara e Manuel Raposo Bicudo, m.res em Ponta
Delgada.
Nota: 3º grau de afinidade. Certidão fora a 20.05.1791.

5 Jun.1745 JOSÉ DA COSTA RAPOSO, filho de Manuel Raposo e de sua m.er Maria da
Costa, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de Manuel de Viveiros Sousa e de
sua m.er Maria Tavares, todos freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte, António de Oliveira Moura, Cura
Manuel da Silva, Cura Sebastião da Costa.
Assento p.º P.e Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

12 Jul.1745 TOMÁS DE SOUSA, filho de Manuel da Costa Ponte de Oliveira e de sua m.er

Maria de Sousa de Medeiros, c. c. APOLÓNIA DE VIVEIROS, filha de Ma-
nuel de Sousa de Viveiros e de sua m.er Maria Tavares, m.res em Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e António de Oliveira Moura.
Assento pelo P.e Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: Certidão fora a 11.03.1825.

2 Ago.1745 MANUEL DIAS, filho de Miguel Dias e de sua m.er Bárbara de Sousa, nat.s da
Candelária, c. c. MARIA JOSEFA, filha de Francisco de Medeiros e de sua
m.er Isabel Cabral, freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e Manuel Álvares (Francisco José e Cipri-
ano de Medeiros).
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

18 Set.1745 TOMÉ DE MELO, filho de Manuel Álvares da Costa e de sua m.er Maria de
Melo, c. c. BÁRBARA DE VIVEIROS, filha de João da Costa de Medeiros e
de sua m.er Maria de Viveiros de Melo, todos freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e o Alferes Manuel da Costa Jácome.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.
Nota: Certidão fora a 13.12.1810.

14 Nov.1745 JOSÉ DO REGO PINHEIRO, viúvo de Doroteia da Estrela, sep.ª na paroquial
das Capelas, m.or nas Capelas, c. c. ANTÓNIA DE MEDEIROS, filha de Pedro
de Pimentel e de sua m.er Maria de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros Camelo e Capitão António Miranda (de Araújo).
Assento p.º P.e Cura Manuel da Silva.

25 Nov.1745 MANUEL DE SOUSA DE MEDEIROS, bapt.º na paroquial dos Mosteiros, fi-
lho de Manuel de Sousa Monte e de Maria da Fonseca, c. c. FRANCISCA DE
MEDEIROS, viúva de Manuel de Sousa de Medeiros, sep.º na paroquial de
Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e Capitão Tomé Homem da Costa.
Assento p.º P.e Cura Manuel da Silva.
Nota: Desobrigado a Quaresma passada na freguesia dos Santos, da cidade de Lisboa.
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18 Jan.1746 MANUEL DE VIVEIROS, filho de José de Viveiros Vultão e de sua m.er Ana
Rodovalho, c. c. CATARINA DE VIVEIROS, filha de Lourenço de Viveiros e
de sua m.er Josefa de Arruda, todos freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e Francisco Tavares Cabral.
Assento p.º P.e Cura Manuel da Silva.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

15 Mar.1746 FRANCISCO DE MEDEIROS CABRAL, filho de Manuel de Sousa Medei-
ros e de sua m.er Maria Cabral, c. c. MARIA CLARA DE MEDEIROS, filha
de Francisco Tavares Cabral e de sua m.er Maria de Medeiros Ponte, m.res na fre-
guesia de Santo António.
Test.as: P.e Manuel da Silva, P.e Francisco da Silva Nunes, curas em Santo Antó-
nio, João de Viveiros Homem e Miguel de Sousa.
Assento p.º P.e Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: Certidão fora a 27.07.1791.

25 Abr.1746 MANUEL PEREIRA, filho de Inácio Pereira e de sua m.er Maria da Ressurrei-
ção, freg.s da paroquial de Nossa Senhora das Neves, da Relva, c. c. JOANA
DE S. PEDRO, filha de António Soares de Teves e de sua m.er Ana Botelho,
freg.s de Santo António.
Test.as: Capitão António de Miranda Araújo, P.e Manuel de Medeiros Ponte e
Manuel Botelho (e Cura Manuel da Silva).
Assento p.º P.e Vig.º Francisco de Sousa Raposo.

Visto em visita, 28 de Maio de 1746

6 Jun.1746 JOSÉ DE ARRUDA, filho de Amaro de Arruda da Costa e de sua m.er Maria Ál-
vares, fal.ª, c. c. MARIA DO COUTO, viúva de Miguel Raposo, sep.º na paro-
quial de Santo António, filha de Simão do Couto e de sua m.er Maria Travassos.
Test.as: Capitão António de Miranda (de Araújo), P.e Manuel de Medeiros Ponte
e Cura Manuel da Silva.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Raposo.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

18 Jul.1746 BENTO DE MELO, viúvo de Antónia de Viveiros, sep.ª na paroquial de Santo
António, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de Manuel de Viveiros e de sua
m.er Maria Lopes, bapt.ª na Matriz de Santa Cruz, da vila da Lagoa.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e Manuel de Medeiros Cabral.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

24 Jul.1746 ANTÓNIO FRANCISCO TAVARES, filho de Francisco Tavares Cabral e de
sua m.er Maria de Medeiros Ponte, c. c. MARIA DE VIVEIROS BOTELHO,
filha de Manuel Botelho Camilo, fal.º e de sua m.er Catarina de Viveiros, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa, António Botelho e Vig.º Francisco de
Sousa Raposo.
Assento p.º Cura Manuel da Silva. 



15 Set.1746 MANUEL ÁLVARES DE MELO, viúvo de Maria Carreiro, sep.ª na paroquial
das Capelas, c. c. ISABEL DE MEDEIROS, viúva de José Soares, sep.º na pa-
roquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e Manuel Soares Camilo.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

1 Fev.1747 ANTÓNIO CORDEIRO RODOVALHO, freg. de Santo António, viúvo de
Bárbara de Medeiros, sep.ª na paroquial de Santo António, c. c. JOANA DE S.
PEDRO, filha de Diogo de Melo e de sua m.er Águeda de Benevides, bapt.ª e
desobrigada na paroquial das Capelas.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte, Manuel Álvares da Costa e Vig.º Francis-
co de Sousa Raposo.
Assento p.º Cura Francisco da Silva Nunes.

18 Mar.1747 ANTÓNIO DE VIVEIROS PAVÃO, filho de José de Viveiros Vultão e de sua
m.er Ana Rodovalho, nat.s e freg.s de Santo António, c. c. ANA DE VIVEIROS,
filha de Manuel de Resendes, fal.º e de sua m.er Maria Fernandes, nat.s e freg.s

da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco de Viveiros Botelho.
Assento p.º Vice-vig.º Francisco da Silva Nunes.

30 Nov.1747 MANUEL DE VIVEIROS, filho de António de Viveiros de Almeida, fal.º e de
sua m.er Maria de Melo, nat.s e m.res em Santo António, c. c. MARIA DE VI-
VEIROS (DE ALMEIDA), filha de Diogo de Medeiros e de sua m.er Catarina
de Viveiros, fal.ª, nat.s de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Manuel Álvares Homem, cas.º,
nat.s e m.res no lugar de Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º Francisco da Silva Nunes.

12 Fev.1748 ANTÓNIO DE SOUSA, filho de Manuel de Sousa Faria e de sua m.er Ana de Me-
deiros, nat.s da freguesia da Ajuda, da Bretanha, c. c. JOANA DE MEDEIROS, filha
de João da Costa, fal.º e de sua m.er Maria de Viveiros, nat.s e m.res em Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco de Viveiros Botelho, cas.º.
Assento p.º Vice-vig.º Francisco da Silva Nunes.

13 Mar.1748 MATIAS SIMÕES, filho de António Simões, fal.º e de sua m.er Maria Carva-
lho, fal.ª, nat.s que foram da paroquial dos Ginetes, c. c. MARIA CABRAL, fi-
lha de Manuel Velho Cabral e de sua m.er Maria Soares, nat.s de Santo António.
Test.as: P.e Tes. Manuel de Medeiros Ponte e Manuel Álvares.
Assento p.º Vice-vig.º Francisco da Silva Nunes.

23 Mar.1748 MANUEL DO COUTO, bapt.º na paroquial da Maia e m.or na freguesia da Pon-
ta Garça, filho de Domingos da Costa, fal.º e de sua m.er Teresa do Couto, fal.ª,
m.res que foram na paroquial do Divino Espírito Santo da Maia, c. c. ISABEL
TAVARES, viúva de Martinho da Costa, sep.º na paroquial de Santo António.
Test.as: António de Viveiros, João de Deus e P.e Manuel de Medeiros Ponte, to-
dos nat.s de Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º Francisco da Silva Nunes.
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15 Jun.1748 MANUEL BOTELHO, viúvo de Catarina de Viveiros, sep.ª em Santo António,
c. c. ANTÓNIA DE SOUSA, filha de Manuel Ferreira (…), fal.º e de sua m.er

Guiomar de Sousa, fal.ª, nat.s da paroquial da Relva.
Test.as: André Tavares, nat. da Relva, José de Viveiros Camelo e P.e Manuel de
Medeiros Ponte, m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º Francisco da Silva Nunes.

29 Set.1748 ANTÓNIO DE VIVEIROS, filho de Manuel de Viveiros da Costa, fal.º e de sua m.er

Bárbara de Viveiros, fal.ª, c. c. CATARINA SOARES, filha de Manuel de Aguiar,
fal.º e de sua m.er Ana Soares, fal.ª, todos freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Agostinho Botelho, cas.º, freg.s de
Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º Manuel de Sousa Rego.

17 Nov.1748 MIGUEL DE SOUSA DE MEDEIROS, filho de Aleixos de Sousa e de sua
m.er Maria de Benevides, c. c. FELÍCIA DE ARRUDA, filha de Manuel de Be-
nevides e de sua m.er Paula de Viveiros, todos nat.s e freg.s de Santo António.
Test.as: António de Aguiar, cas.º e Francisco de Viveiros Benevides, cas.º, freg.s

e m.res em Santo António.
Assento p.º P.e Vig. Manuel de Sousa Rego.

25 Nov.1748 ANTÓNIO PEREIRA, filho de Miguel Pereira, fal.º e de sua m.er Maria Cabral,
nat.s da freguesia da Ajuda da Bretanha, c. c. ISABEL BOTELHO, filha de Ma-
nuel Botelho Caiado e de sua m.er Maria de Sousa, nat.s e freg.s de Santo António.
Test.as: Agostinho Botelho, cas.º e Miguel Rodrigues, cas.º, freg.s de Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

28 Nov.1748 MATIAS DE OLIVEIRA, filho de André de Oliveira e de sua m.er Maria de
Melo, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de Manuel da Costa Barbosa e de
sua m.er Maria de Viveiros, fal.ª, todos nat.s e freg.s de Santo António.
Test.as: Cura de Santo António Manuel da Silva e Francisco da Silva Nunes, cu-
ra da Ermida de Santa Bárbara.
Assento (…).

28 Nov.1748 ANTÓNIO MACHADO DE MEDEIROS, filho de Manuel da Costa Jácome
(?) e de sua m.er Bárbara de Sousa de Medeiros, fal.ª, c. c. SEBASTIANA DE
MEDEIROS, filha de Lourenço da Costa, fal.º e de sua m.er Maria de Viveiros,
todos nat.s de Santo António.
Test.as: Manuel da Costa Jácome e José da Costa, nat.s de Santo António e Vig.º
Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Francisco da Silva Nunes.
Nota: Certidão fora a 1.07.1816.

17 Fev.1749 ANTÓNIO BOTELHO DE ALBERNÁS, filho de Tomé Homem da Costa, fal.º e
de sua m.er Josefa Botelho, fal.ª, c. c. MARGARIDA DE MELO, filha de João Ca-
bral, fal.º e de sua m.er Bárbara de Oliveira, todos nat.s e freg.s de Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Assento p.º P.e Cura Manuel da Silva.



24 Mar.1749 MANUEL DE MEDEIROS, filho de André de Medeiros e de sua m.er Maria
de Melo, c. c. ISABEL DE MEDEIROS, filha de Brás de Sousa, fal.º e de Bár-
bara de Medeiros, todos freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e Alferes Francisco de Medeiros Pavão.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.
Nota: Certidão fora a 1.02.1806. 

7 Abr.1749 ANTÓNIO DE AGUIAR, filho de Agostinho de Aguiar e de sua m.er Ana de
Sousa, freg.s de Santo António, c. c. BÁRBARA DE VIVEIROS, viúva de
Lourenço de Viveiros, sep.º em Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e Francisco de Medeiros (Soares).
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

24 Jun.1749 MANUEL DE PIMENTEL, filho de Pedro Pimentel e de sua m.er Maria de
Medeiros, freg.s de Santo António, c. c. CLARA ROSA DE S. MIGUEL, filha
de João Botelho (fal.º) e de sua m.er Paula de Sousa, freg.s de Nossa Senhora
dos Fenais da Luz.
Test.as: Manuel de Viveiros Pimentel e João de Oliveira Moura.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

27 Jul.1749 PEDRO DE MEDEIROS, filho de Brás de Viveiros, fal.º e de sua m.er Gertru-
des de Vasconcelos, c. c. ISABEL DE VIVEIROS, filha de António de Vivei-
ros Botelho, fal.º e de sua m.er Ana Soares, todos freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Capitão Tomé Homem da Costa,
freg. de Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

Ouvidor e Visitador do distrito Bernardo Martins de Medeiros

27 Set.1749 MANUEL RAPOSO, filho de Manuel Correia, fal.º e de sua m.er Maria Pavoa,
c. c. ANTÓNIA DE S. MIGUEL, filha de António de Viveiros Cabral, fal.º e
de sua m.er Teresa Carvalho, fal.ª, todos freg.s de Santo António.
Test.as: Amaro da Costa de Arruda e António de Aguiar.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.
Nota: Certidão fora a 3.02.1811; 2.11.1814 e 21.04.1931.

Visto em visita os Reverendos Parochos lancem os termos 
na forma do directório posto na pr.ª folha deste Livro co-
mo lhes está ordenado na visita do Ex.mo Snr. B.º D. António 
V.ª Leytão e não usarão de Breves. Lugar de Santo António
29 de 7.bro de 1749. Miz.
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25 Jan.1750 JOÃO BOTELHO PACHECO, filho de Manuel de Viveiros e de sua m.er Ca-
tarina Pacheco, fal.ª, c. c. QUITÉRIA DE VIVEIROS DOS SANTOS, filha de
Miguel de Viveiros e de sua m.er Mariana de Viveiros, todos nat.s e freg.s de
Santo António.
Test.as: José Botelho Pacheco e Miguel de Viveiros.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

1 Fev.1750 JOSÉ CARVALHO, bapt.º na paróquia do Espírito Santo da Maia, filho de
Manuel Carvalho, fal.º e de sua m.er Maria Botelho, fal.ª, c. c. JÚLIA DA COS-
TA, viúva de Miguel da Costa Viveiros, sep.º em Santo António.
Test.as: Capitão António de Miranda de Araújo e Tomé Homem da Costa.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

9 Mar.1750 MANUEL PEREIRA, filho de Simão Pereira Campos, fal.º e de sua m.er Isabel
de Resendes (?), c. c. MARIA DE MEDEIROS, filha de Gonçalo Soares e de
sua m.er Isabel de Medeiros, todos freg.s de Santo António.
Test.as: Cura da Ermida de Santa Bárbara P.e Francisco da Silva Nunes e o P.e

Tes.º Manuel de Medeiros Ponte (e o Vig.º Manuel de Sousa Rego).
Assento p.º P.e Cura Manuel da Silva.

13 Mar.1750 FRANCISCO DE VIVEIROS DE ALMEIDA, filho de Manuel da Costa Coe-
lho, fal.º e de sua m.er Maria de Viveiros de Almeida, fal.ª, c. c. MARIA DO
ROSÁRIO, filha de Cipriano de Medeiros e de sua m.er Gertrudes Cabral, todos
freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Cura Francisco da Silva Nunes e Francisco Tavares Cabral.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

11 Mai.1750 JOÃO FRAGOSO DE MACEDO, freg. do Pilar da Bretanha, viúvo de Antó-
nia de Medeiros, sep.ª na Ermida de Nossa Senhora do Pilar, da freguesia da
Ajuda da Bretanha, c. c. MARIA DE MEDEIROS PAVOA, viúva de Manuel
Raposo Correia, sep.º em Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte, P.e Cura Manuel da Silva e Vig.º
Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

4 Jul.1750 MANUEL ÁLVARES DA CUNHA, filho de Amaro da Costa de Arruda e de
sua m.er Maria Álvares, fal.ª, c. c. BERNARDA BOTELHO DE MELO, filha
de José Botelho Pacheco e de sua m.er Maria de Melo, fal.ª.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco da Cunha.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

24 Jul.1750 ANTÓNIO DE VIVEIROS HOMEM, filho de João de Viveiros Homem e de
sua m.er Josefa de Viveiros, fal.ª, c. c. MARIANA DOS ANJOS, filha de André
Cabral de Oliveira e de sua m.er Maria de Viveiros, todos freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e João de Viveiros Homem.
Celebrante: Cura de Santa Bárbara Francisco da Silva Nunes.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.



2 Ago.1750 FRANCISCO DA CUNHA, bapt.º na Matriz de S. Sebastião da cidade de Pon-
ta Delgada, filho de João Ferreira, fal.º e de Maria da Cunha, fal.ª, c. c.
FLORÊNCIA DA ESTRELA, filha de Manuel Raposo, fal.º e de sua m.er

Maria da Costa, freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e João de Viveiros Homem.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

2 Set.1750 PEDRO BOTELHO, filho de André Soares, fal.º e de sua m.er Ana Botelho, c.
c. FRANCISCA DO ROSÁRIO, filha de André de Sousa Medeiros e de sua
m.er Maria de Melo, todos freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Manuel de Oliveira Concelos.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

23 Out.1750 JOSÉ TAVARES, bapt.º na paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha,
filho de Melchior de Sousa e de sua m.er Maria de Benevides, c. c. ANA DE
MEDEIROS, filha de Pedro de Pimentel e de sua m.er Maria de Medeiros,
freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Manuel de Oliveira Concelos.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

12 Nov.1750 MANUEL DE OLIVEIRA CONCELOS, viúvo de Maria de Medeiros, sep.ª
em Santo António, c. c. MARIA BOTELHO, bapt.ª na paroquial de Nossa Se-
nhora da Apresentação das Capelas, filha de Manuel Fernandes Mota, fal.º e de
sua m.er Paula de Benevides.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte, Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

14 Jan.1751 ROQUE CARVALHO, filho de Sebastiana Carvalho e de pai não sabido, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. JOSEFA DE MELO, filha de João da Cos-
ta Quaresma e de sua m.er Maria da Cruz, nat.s e freg.s de Nossa Senhora da
Ajuda, da Bretanha.
Test.as: José de Viveiros Camelo e Miguel Rodrigues.
Celebrante: P.e António de Sousa Pacheco, cura da Ermida de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

17 Jan.1751 MANUEL DE SOUSA PONTE, filho de Sebastião de Sousa Ponte e de sua
m.er Bárbara da Ponte, freg.s de Santo António, c. c. ANA DE ARAÚJO, filha
de Manuel Ferreira e de Francisca de Arruda, bapt.ª na paroquial de Nossa Se-
nhora da Ajuda, da Bretanha, freg.ª de Santo António.
Test.as: André da Costa Camelo e Agostinho Botelho, casados e freg.s da paro-
quial de Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

19 Mar.1751 BARTOLOMEU DE MEDEIROS, filho de Manuel de Medeiros e de Maria
Carvalho, já defuntos, bapt.º na paroquial de S. Sebastião dos Ginetes, c. c.
MARIA DO NASCIMENTO, filha de António Rodrigues, ausente e de Antó-
nia de Medeiros, freg.s de Santo António.
Celebrante: Vig.º de Santo António, Manuel de Sousa Rego.
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Test.as: Tes.º da Igreja P.e Manuel de Medeiros Ponte e Cura de Santa Bárbara P.e

António de Sousa Pacheco.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

29 Mar.1751 ANTÓNIO DE VIVEIROS SOARES, filho de Francisco de Viveiros Benevi-
des e de Vitória Fernandes, já defuntos, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da
Ajuda, da Bretanha, c. c. FELICIANA DE VIVEIROS, filha de Manuel Pavão
e de Ana Rodovalho, freg.s da paroquial de Santo António.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Test.as: Cura de Santa Bárbara P.e António de Sousa Pacheco e P.e Manuel de
Medeiros Ponte.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

7 Jun.1751 JOÃO SOARES DE ALBERNÁS, filho de António de Albernás e de Apolónia
Soares, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA BOTELHO, filha de
João de Sousa Cabral e de Júlia Botelho, já defunta, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e João de Viveiros Homem, cas. e
freg. de Santo António.
Assento p.º P.e Vig.º Manuel de Sousa Rego.

4 Out.1751 ANTÓNIO BOTELHO DE MELO, viúvo de Maria Botelho, sep.ª na igreja
de Santo António, c. c. JOANA BAPTISTA, filha de João da Fonseca, já de-
funto e de Antónia de Medeiros Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego. 
Test.as: Capitão António de Miranda e Francisco Tavares Cabral.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.
Nota: 2º e 3º grau de consanguinidade. Certidão fora a 15.03.1931.

10 Fev.1752 FRANCISCO BOTELHO DE CARVALHO, filho de Manuel Carvalho e de
Maria Botelho, já defuntos, bapt.º na paroquial do Divino Espírito Santo, do lu-
gar da Maia, c. c. ANA MARIA DE SOUSA, filha de Manuel Álvares, já de-
funto, e de Francisca de Sousa, bapt.ª na paroquial de Nossa Senhora da Ajuda
da Bretanha; ambos freg.s de Santo António.
Test.as: P.e João do Rego de Vasconcelos, nat. da Relva, João de Sousa Mota e
Manuel de Viveiros Homem, casados e freg.s da paroquial de Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

3 Mar.1752 FRANCISCO DE VIVEIROS DA COSTA, filho de Manuel da Costa Viveiros
e de Josefa de Sousa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DE
SOUSA TAVARES, filha de Manuel de Sousa Viveiros e de Maria Tavares, de-
funtos, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e P.e João do Rego de Vasconcelos.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

22 Mai.1752 ANTÓNIO BOTELHO, filho de Manuel Álvares da Costa e de Maria de Me-
lo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ISABEL DE S. JOSÉ, filha de



João da Costa Medeiros e de Maria de Viveiros, defuntos, freg.s que foram da
paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Capitão António de Miranda Araújo.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

30 Mai.1752 SEBASTIÃO JOAQUIM DE VIVEIROS, filho de José de Viveiros e de Rosa
de Amaral, defuntos, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c.
BÁRBARA DE ARRUDA, filha do Alferes Francisco de Melo e de sua m.er

Maria Soares, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º  Manuel de Medeiros Ponte e P.e João do Rego de Vasconcelos,
freg.s desta paroquial.
Asento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

9 Jul.1752 JOÃO DE SOUSA, filho de Melchior de Sousa e de Maria de Benevides, freg.s da
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. INÁCIA MARIA, filha de
Francisco da Costa e de Catarina de Sousa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e Manuel de Medeiros Cabral.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

6 Set.1752 JOSÉ CARVALHO, filho de pai não sabido e de Sebastiana Carvalho, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. JOANA DE ARRUDA, filha de António de
Arruda e de Francisca Pavoa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vig.º Manuel de Sousa Rego, P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e o
Capitão António de Miranda.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

21 Set.1752 JOSÉ GONÇALVES, viúvo de Inês Vieira, sep.ª na paroquial de Nossa Senho-
ra da Conceição, da vila da Ribeira Grande, de onde é freguês, c. c.
LAURÊNCIA DE VIVEIROS, viúva de Manuel de Medeiros, sep.º na paro-
quial de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, freg.ª de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e o Alferes Manuel de Medeiros Ponte.
Assento (…).

12 Out.1752 JOÃO CABRAL, filho de João Cabral e de Bárbara de Oliveira, defuntos,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE ARAÚJO, filha
de António de Viveiros, ausente e de Maria de Araújo, freg.s da paroquial de
Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: António Borges de Sousa Medeiros e Canto e Bento Joaquim Borges de Sousa.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

1 Nov.1752 FRANCISCO DE VIVEIROS, filho de José de Viveiros Vultão e de Ana Ro-
dovalho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. APOLÓNIA FRANCISCA
BOTELHO, filha de André de Arruda e de Maria Botelho, defunta, freg.s da pa-
roquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e João Cabral (de Melo).
Celebrante: Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.
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15 Nov.1752 MANUEL DE BENEVIDES, filho de Manuel de Benevides e de Paula de Vivei-
ros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CLARA DE VIVEIROS, filha de
Miguel de Viveiros e de Mariana de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e João da Mota.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.
Nota: Certidão fora em 24.11.1803.

10 Dez.1752 JOÃO DE VIVEIROS BENEVIDES, filho de Francisco de Viveiros Benevi-
des e de Ana Rodovalho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ÂNGELA
DA CONCEIÇÃO, filha de Brás Botelho e de Josefa de Medeiros, defunta,
freg.s de Santo António.
Test.as: João do Couto e António do Couto, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Nota: Certidões: 15.09.1803; 2.07.1804; 30.12.1807; 17.07.1815; 4.09.1829.

21 Dez.1752 JOÃO RODRIGUES, filho de Manuel Rodrigues e de Catarina de Oliveira,
defuntos, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha
e ele m.or em Santo António, c. c. ISABEL DE S. JOÃO, filha de Brás de Vi-
veiros e de Maria Álvares, defunta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e João do Rego de Vasconcelos e P.e Manuel de Medeiros Ponte.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

8 Jan.1753 MIGUEL DE MEDEIROS CABRAL, filho de Cipriano de Medeiros e de Ger-
trudes Cabral, freg.s de Santo António, c. c. ANTÓNIA DE MEDEIROS, filha
de Manuel de Medeiros Cardoso e de Maria da Costa, freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco Tavares Cabral.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

11 Jan.1753 JOÃO BOTELHO CAMELO, filho de Matias Botelho Camelo, defunto, e de
Bárbara de Sousa, freg.s de Santo António, c. c. ANA DE VIVEIROS, filha de
Manuel Velho da Costa, defunto, e de Ana de Viveiros, freg.s de Santo António.
Test.as: P.e João do Rego de Vasconcelos e Capitão Tomé Homem (da Costa).
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

25 Fev.1753 ANTÓNIO CABRAL, filho de Tomé Cabral de Viveiros e de sua m.er Bárbara
de Melo, bapt.º na paroquial do Patriarca S. José, da cidade de Ponta Delgada, c.
c. ANA DA ASCENSÃO, filha de António de Viveiros Rodovalho e de Apoló-
nia de Medeiros, defunta, freg.s de Santo António.
Test.as: Alexandre de Viveiros Camelo e Agostinho Botelho, casados, freg.s da
paroquial de Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

1 Mar.1753 MANUEL DE OLIVEIRA SOARES, filho de António Soares Ferreira e de
Maria de Viveiros, defunta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA



BOTELHO, filha de João de Arruda e de Ana de Medeiros, defunta, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: P.e João Inácio de Lima, cura da Ermida de Santa Bárbara e o Capitão
Tomé Homem da Costa.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

14 Mai.1753 ANTÓNIO DE MEDEIROS, filho de Francisco de Sousa Pimentel e de Úrsu-
la de Medeiros, defunta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCIS-
CA BOTELHO, filha de Domingos Pereira Campos e de Catarina de Melo,
freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e João Cabral.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.
Nota: Certidão fora a 12.10.1811.

21 Mai.1753 LEANDRO DE SOUSA MEDEIROS, filho de Manuel de Sousa Medeiros e
de Maria Cabral, defuntos, freg.s que foram de Santo António, c. c. FRANCIS-
CA BOTELHO DE MELO, filha de Amaro Botelho, defunto, e de Maria de
Oliveira, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Botelho (da Costa), freg. de Nossa Senhora da Apresentação das
Capelas e Manuel de Medeiros Cabral, freg.s de Santo António.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

Visto em visita. Junho 25 de 1753.

1 Jul.1753 MANUEL BOTELHO DE MEDEIROS, filho de António Rodrigues, ausente,
e de Antónia de Medeiros, freg.s de Santo António, c. c. MARIANA DOS AN-
JOS, filha de José da Costa e de Teresa Carvalho, defuntos, freg.s que foram da
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: P.e António Camelo de Medeiros e Amaro da Costa Arruda.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

4 Jul.1753 MANUEL DE MEDEIROS BOTELHO, filho de Fernão de Medeiros, defun-
to, e de Joana Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA CA-
BRAL, filha de Diogo de Viveiros Concelos, ausente, e de Francisca Cabral,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Cabral e Amaro de Sousa.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Manuel da Silva.

13 Ago.1753 JOÃO BOTELHO CABECEIRAS, filho de José de Viveiros Cabeceiras e de
sua m.er Catarina Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DE VIVEIROS, filha de António de Aguiar e de Maria de Viveiros, defunta,
freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e André da Costa Camelo, casados,
freg.s de Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Nota: Certidão foraa 4.02.1791.

29 Ago.1753 PEDRO BOTELHO, filho de pai não sabido e de Joana Raposo, freg.s da paro-
quial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DE VIVEIROS, filha de Manuel de
Viveiros, fal.º e de Maria Cabeceiras, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Botelho Pacheco e Lourenço de Viveiros Camelo, casados e m.res

em Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

3 Set.1753 JOÃO SOARES, viúvo de Francisca de Almeida, sep.ª na Matriz de S. Sebasti-
ão, da cidade (de Ponta Delgada), fregueisa da Matriz de Ponta Delgada, c. c.
VITÓRIA DE S. JOSÉ, filha do Alferes Francisco de Melo e de Maria Soares,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão António de Miranda Araújo, freg. e m.or em Santo António e Jo-
ão de Sousa Pavão, casado e freg. da paroquial de S. José de Ponta Delgada.
Celebrante: Cura Manuel da Silva, cura da Ermida de Nossa Senhora do Pilar,
da Bretanha.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

7 Set.1753 MANUEL CAMELO, filho de Manuel de Frias, fal.º e de Antónia de Viveiros,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. MARIA DE
VIVEIROS, filha de Bartolomeu de Viveiros, fal.º e de Luísa Botelho, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco de Viveiros Botelho, ca-
sado e m.or em Santo António.
Celebrante: Cura da Ermida de Nossa Senhora do Pilar, da Bretanha, Manuel da Silva.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

16 Set.1753 ANTÓNIO DE VIVEIROS BOTELHO CORDEIRO, filho de Manuel da
Costa Viveiros e de Maria Botelho, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. MARIA DE MEDEIROS, filha de Brás de Sousa, fal.º e de Bárbara de Me-
deiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Pedro de Medeiros e Manuel Botelho de Melo, casados e freg.s da paro-
quial de Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

23 Mai.1754 FRANCISCO DA CUNHA, viúvo de Florência da Estrela, freg. da paroquial
de Santo António, c. c. MARIA CABRAL, filha de Pedro da Ponte e de Bárba-
ra Cabral, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco de Viveiros Botelho,
freg.s da paroquial de Santo António.
Assento p.º Cura de Santo António, Francisco da Ponte Tavares.

31 Mai.1754 AGOSTINHO DE OLIVEIRA, filho de pai não sabido e de Josefa de Benevi-
des, m.er solteira, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA MA-



RIA, filha de Lourenço de Viveiros Pimentel, fal.º e de Josefa Botelho, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Cura João Inácio de Lima e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.
Nota: No cabeçalho do assento diz-se «António de Viveiros», o que não corres-
ponde ao texto do mesmo.
Nota 2: 4º grau de consanguinidade.

7 Jun.1754 FRANCISCO DE VIVEIROS PAVÃO, filho de Manuel de Viveiros Vultão,
fal.º e de Maria Cabeceiras, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
BOTELHO, filha de Manuel Botelho Caiado, fal.º e de Mariana de Sousa,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e José Botelho Pacheco, freg.s de
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

17 Jun.1754 MANUEL DE MEDEIROS, filho de José da Costa e de Maria de Viveiros,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. GERTRUDES DE S. MATIAS, fi-
lha de Manuel de Viveiros Benevides e de Maria Botelho, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: P.e Cura João Inácio de Lima e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 3º grau de consanguinidade. Certidão fora a 17.07.1815.

3 Jul.1754 MANUEL SIMÕES, filho de Simão Gonçalves e de Isabel de Jesus, freg.s da
paroquial de S. Pedro dos Biscoitos da Ilha Terceira, c. c. ANTÓNIA
JACINTA, filha de António de Viveiros de Almeida, fal.º e de Maria de Melo,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Capitão António de Miranda Araújo.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidão fora a 3.05.1807.

13 Nov.1754 MANUEL BOTELHO, filho de Amaro Botelho, fal.º e de Maria de Oliveira,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DE MEDEIROS CA-
BRAL, filha de Manuel de Sousa Medeiros e de Maria Cabral, freg.s que foram
da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Botelho da Costa, casado, m.or nas Capelas e Manuel de Medei-
ros Cabral, casado, m.or em Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

7 Abr.1755 MANUEL DE VIVEIROS, filho de Manuel Correia e de Josefa de Viveiros,
freg.s da paroquial de S. Sebastião dos Ginetes, c. c. VICÊNCIA DA ASSUN-
ÇÃO, filha de Manuel da Costa de Viveiros, fal.º e de Josefa de Sousa, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: António Francisco Tavares e Capitão Tomé Homem da Costa.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.
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23 Abr.1755 FRANCISCO DA CUNHA, filho de Amaro da Costa Arruda e de Maria Álva-
res, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora das Neves, da Relva, c. c. VITÓ-
RIA DE ARRUDA, filha de António de Benevides e de Maria Soares de Sousa,
falecidos, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Cura Francisco da Ponte Tavares e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

23 Abr.1755 PASCOAL BOTELHO, filho de Gonçalo Soares e de Isabel de Medeiros,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CRUZ, filha de
Simão Pereira, fal.º e de Isabel de Benevides, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Pedro de Medeiros e Bento de Melo, freg.s de Santo António.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.

9 Jul.1755 MANUEL DE MEDEIROS DE MELO, filho de João da Costa de Medeiros e
de Maria de Viveiros de Melo, falecidos, freg.s que foram da paroquial de Santo
António, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de António de Viveiros e de Vitó-
ria de Melo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Francisco de Viveiros Botelho,
m.res em Santo António.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.

13 Jul.1755 MANUEL DE SOUSA, filho de Aleixos de Sousa e de Maria de Benevides,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO, filha
de Manuel de Viveiros e de Catarina Pacheco, falecidos, freg.s que foram da pa-
roquial de Santo António. 
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e José Homem da Costa, m.res em
Santo António.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.

13 Jul.1755 MANUEL BOTELHO DE MELO, viúvo de Maria de Viveiros, sep.ª na paro-
quial de Santo António, freg. da mesma paroquial, c. c. BÁRBARA DE ARRU-
DA, viúva de Sebastião Joaquim do Amaral, que faleceu no mar em um
naufrágio na Barra de Lisboa, freg. da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e José Homem da Costa, m.res em
Santo António.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.

21 Jul.1755 ANTÓNIO PAULO BOTELHO, filho de Francisco de Viveiros Botelho e de
Ana da Trindade, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE VI-
VEIROS, filha de Manuel de Viveiros Pimentel e de Isabel de Melo, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e Capitão António de Miranda Araújo,
m.res e freg.s da paroquial de Santo António.



Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Nota: Certidões: 28.11.1807; 5.04.1829 e 15.03.1931.

31 Ago.1755 TOMÉ BOTELHO, filho de Brás Botelho e de Josefa de Medeiros, fal.ª, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. BÁRBARA DE SANTO ANDRÉ, filha de
Manuel de Oliveira Sousa e de Isabel de Sousa, fal.ª, freg.s da paroquial de San-
to António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e António Botelho Albernás, casado,
freg. de Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego. 

2 Fev.1756 ANTÓNIO DE SOUSA MELO, filho de Manuel de Sousa Melo e de Maria da
Fonseca, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA DE SOUSA, filha de
Aleixos de Sousa e de Maria de Benevides, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e Capitão António de Miranda Araújo,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

11 Fev.1756 BENTO DE MELO, viúvo de Maria de Viveiros, sep.ª na paroquial de Santo
António, c. c. CLARA DE JESUS, filha de Manuel de Sousa Soares, fal.º e de
Bárbara de Benevides, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e João Inácio de Lima, cura da Ermida de Santa Bárbara e José da Cos-
ta, da paroquial de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.

19 Fev.1756 JOAQUIM DE VIVEIROS PAVÃO, filho de José de Viveiros Vultão e de
Ana Rodovalho, freg.s de Santo António, c. c. ÁGUEDA DE VIVEIROS, filha
de António de Aguiar e de Maria de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Capitão Tomé Home da Costa e João Inácio de Lima, cura da Ermida de
Santa Bárbara.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.

26 Fev.1756 CAPITÃO ANTÓNIO DE MIRANDA ARAÚJO, viúvo de Petronilha de Vi-
veiros, sep.ª na paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE MEDEI-
ROS, filha do Capitão Tomé Homem da Costa e de Isabel de Medeiros, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Francisco Tavares e Matias Botelho, freg.s da paroquial de San-
to António.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade. Certidão fora a 7.10.1815.

21 Mar.1756 MANUEL DE VIVEIROS SOUSA, filho de António de Sousa, fal.º e de Pe-
tronilha de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. PERPÉTUA
DA ROSA, filha de Manuel de Oliveira Sousa e de Isabel de Benevides, freg.s

da paroquial de Santo António.
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Test.as: Capitão Farncisco de Melo e Manuel de Viveiros Camelo, m.res em San-
to António.
Assento p.º Vig. Manuel de Sousa Rego.

7 Mai.1756 ANTÓNIO DE VIVEIROS RODOVALHO, filho de Francisco de Viveiros
Benevides e de Ana Rodovalho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MA-
RIA DE MELO BOTELHO, filha de Domingos Pereira Campos e de Catarina
de Melo, falecidos, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes. Manuel de Medeiros Ponte e João do Rego e Medeiros, filho-fa-
mília do Capitão Tomé Homem da Costa, m.res em Santo António.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.

25 Ago.1756 MANUEL DE MELO BOTELHO, filho de Amaro de Viveiros Concelos,
fal.º, e de Ana de Melo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DOS SANTOS, filha de André Álvares Cabral e de Maria de Viveiros, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Matias Botelho Camelo e Manuel de Medeiros Cabral, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidões a 10.06.1807; 23.08.1814 e 30.03.1817.

4º grau de consanguinidade.

30 Ago.1756 AGOSTINHO DE MEDEIROS, filho de Manuel de Faria e de Ana de Medei-
ros, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c.
ANA DE JESUS, filha de João de Sousa Cabral e de Júlia Botelho, fal.ª, freg.s

da paroquial de Santo António.
Test.as: Bernardo António de Melo e Francisco Tavares Cabral, da paroquial de
Santo António.
Celebrante: Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.

11 Nov.1756 JOSÉ DE AGUIAR, filho de António de Aguiar e de Maria de Viveiros, fal.ª,
freg.s de Santo António, c. c. CLARA DE S. JOSÉ, filha de Sebastião de Vivei-
ros, fal.º e de Francisca de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Agostinho Botelho Pavão e José da Costa de Medeiros, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidões a 12.09.1807; 27.11.1810 e 4.05.1814.

27 Abr.1757 VICENTE BOTELHO, filho de João Botelho do Couto e de Maria de Vivei-
ros, freg.s de Santo António, c. c. CATARINA DE MEDEIROS, filha de Antó-
nio Botelho de Melo e de Maria Tavares de Medeiros, freg.s de Santo António.
Test.as: Cura de Santo António Francisco da Ponte Tavares e P.e Tes.º Manuel de
Medeiros Ponte.



Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Nota: Certidão a 8.10.1807. 4º grau de consanguinidade.

18 Mai.1757 BENTO DE MELO, viúvo de Ana de Jesus, sep.ª na paroquial de Santo Antó-
nio, freg. da mesma paroquial, c. c. ANA CABRAL, filha de António da Costa
e de Mariana Cabral, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Pedro da Costa de Viveiros e Lourenço de Viveiros Pimentel, freg.s em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.

4 Jul.1757 AMARO DE ARRUDA, filho de Pedro de Arruda Fernandes e de Josefa Bote-
lho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ESPERANÇA DE VIVEIROS,
filha de João da Fonseca e de Antónia de Melo, fal.s, freg.s que foram da paro-
quial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros Camelo e Manuel de Viveiros Pimentel, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares. 

19 Set.1757 MIGUEL DE VIVEIROS, filho de José de Viveiros Cabeceiras e de Catarina
Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BÁRBARA DA CONCEI-
ÇÃO, filha de José da Costa e de Teresa Carvalho, freg.s que foram da paroqui-
al dos Mosteiros.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e António de Aguiar, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.

15 Dez.1757 MANUEL DE SOUSA, filho de José da Costa e de Antónia de Resendes, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. ESCOLÁSTICA DA
RESSURREIÇÃO, filha de José da Costa e de Mariana Carvalho, freg.s da pa-
roquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha e ela freg.ª de Santo António.
Test.as: António de Aguiar e Manuel de Viveiros de Arruda, m.res em Santo António.
Assento p. Cura Francisco da Ponte Tavares.

19 Dez.1757 MANUEL DE OLIVEIRA DA COSTA, filho de António de Viveiros da Costa
e de Vitória de Melo, freg.s de Santo António, c. c. JOSEFA BOTELHO, filha
de João Botelho, ausente e de Anastásia de Oliveira, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Vig.º Manuel de Sousa Rego e Sebastião da Costa, sui juris, m.or em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.

28 Jun.1758 FRANCISCO CABRAL, filho de João Cabral e de Bárbara de Melo, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA FRAN-
CISCA, filha de Francisco de Viveiros Benevides e de Ema (ou Francisca?) Ro-
dovalho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e João Velho de Deus, casado e m.or

em Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

215Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António



216 Miguel Soares da Silva

29 Jun.1758 MANUEL ALBERNÁS, viúvo de D. Francisca Soares, sep.ª na Igreja da Santa
Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, freg. da paroquial de Santo António, c.
c. MARIA DE AGUIAR, filha de José Furado (?), fal.º e de sua m.er Maria de
Aguiar, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: João Inácio de Lima, cura da Ermida de Santa Bárbara e P.e Tes.º Manu-
el de Medeiros Ponte.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

8 Jul.1758 ANTÓNIO DE SOUSA, filho de Aleixos de Sousa e de Maria de Benevides,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JÚLIA DE S. JOSÉ, filha de Manuel
Botelho Caiado, fal.º e de Mariana de Sousa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Alexandre de Viveiros Camelo, ca-
sado, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

25 Set.1758 MANUEL CABRAL, filho de João Cabral e de Bárbara de Oliveira, fal.s, freg.s

que foram da paroquial de Santo António, c. c. CATARINA DA TRINDADE,
filha de Francisco de Viveiros Benevides e de Ana Rodovalho, freg.s da paroqui-
al de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e António de Viveiros Rodovalho,
casado, m.or em Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

1 Mar.1759 MANUEL DA MOTA, filho de Melchior de Sousa e de Maria de Benevides,
nat.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. ANA MARIA,
filha de Marcos da Costa, ausente e de Maria de Sousa, nat. da paroquial de
Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, m.ra na Ribeira Grande.
Test.as: Cura desta Igreja João Inácio de Lima e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.

23 Abr.1759 FRANCISCO DE SOUSA, filho de Aleixos de Sousa e de Maria de Benevi-
des, freg.s de Santo António, c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, filha de Antó-
nio de Viveiros Rodovalho e de Antónia da Silva, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Alexandre de Viveiros Camelo e Agostinho Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

22 Jul.1759 ANTÓNIO DE SOUSA PONTE, filho de pai incógnito e de Antónia da Ponte,
freg.s de Santo António, c. c. JACINTA DA ESTRELA, filha de José da Costa e
de Teresa Carvalho, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Celebrante: João Inácio de Lima, cura da Igreja de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros e Miguel Rodrigues, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Inácio de Lima.

27 Ago.1759 FRANCISCO DE MEDEIROS CAMELO, filho de Manuel Soares Camelo e
de Maria de Medeiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓ-
NIA XAVIER, filha de Miguel Raposo e de Maria Cabral, fal.s, freg.s que foram
da paroquial de Santo António.



Test.as: Vig.º Manuel de Sousa Rego e o Capitão Tomé Homem da Costa, m.or

neste lugar.
Celebrante: Cura João Inácio de Lima.
Assento p.º Vig. Manuel de Sousa Rego.
Nota: Certidão fora a 4.04.1829.

2 Set.1759 ANTÓNIO BOTELHO DE MELO, filho de Manuel Martins, fal.º e de Maria de
Melo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA DE VIVEIROS, filha
de António de Viveiros Carvalho, fal.º e de Maria de Melo, freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e João do Rego, estudante, filho do Capi-
tão Tomé Homem da Costa, m.or em Santo Santo António.
Assento p.º Cura João Inácio de Lima.
Nota: Dispensa do 3º grau duplicado.

Este assento está com a tinta muito esbatida.

10 Set.1759 FRANCISCO FERREIRA, filho de Manuel Ferreira e de Maria de Viveiros,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de
Miguel de Viveiros Vultão e de Mariana de Medeiros, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: P.e António Camelo de Medeiros e José Carvalho, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura João Inácio de Lima.

16 Set.1759 JOÃO NOVO CABRAL, filho de Manuel Roiz Novo e de Isabel de Viveiros,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. QUITÉRIA DOS ANJOS, filha
de Miguel da Costa e de Maria Cabral, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Alexandre de Viveiros e Agostinho Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Inácio de Lima.

18 Fev.1760 MANUEL DA COSTA, filho de André da Costa e de sua mãe Catarina de Vi-
veiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, filha
de Manuel de Viveiros Arruda e de sua mãe Maria da Rosa, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e Capitão António de Miranda Araújo,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Inácio de Lima.

7 Abr.1760 JOSÉ DA COSTA, filho de Manuel da Costa Bultão e de Ana de Sousa, freg.s

da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, c. c. JOSEFA DA
ENCARNAÇÃO, filha de Pedro da Ponte e de Bárbara Cabral, freg.s da paro-
quial de Santo António.
Test.as: António Soares, ourives e Bartolomeu do Couto, casados, m.res na cidade
e freg.s da Igreja Matriz.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

9 Abr.1760 FRANCISCO DE SOUSA, filho de Miguel de Sousa e de Joana de Medeiros,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. BERNARDA DOS
ANJOS, filha de Manuel Botelho Fonseca e de Maria de Viveiros, fal.ª, freg.s

da paroquial de Santo António.
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Test.as: Cura João Inácio de Lima e P.e Manuel de Medeiros Ponte, desta Igreja.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

26 Abr.1760 ANTÓNIO DE VIVEIROS, filho de Tomé de Oliveira e de sua m.er Joana de
Viveiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. TERESA
BOTELHO, filha de Gonçalo Soares e de sua m.er Isabel de Medeiros, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel de Medeiros Ponte e Pedro de Medeiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Inácio de Lima.
Nota: Certidão fora a 6.04.1829.

13 Jun.1760 JOÃO DE VIVEIROS, filho de António de Viveiros da Costa e de Vitória de
Melo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO ROSÁRIO, filha
de Miguel de Sousa e de Joana de Medeiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial
de Santo António.
Test.as: Cura Francisco da Ponte Tavares e P.e Manuel de Medeiros Ponte, m.res

em Santo António.
Celebrante: Manuel de Sousa Rego.
Assento p.º Cura João Inácio de Lima.

16 Jun.1760 JOSÉ DE ARRUDA, viúvo de Maria Cabral, sep.ª na Igreja de Santo António,
freg. da mesma paroquial, c. c. ANA MARIA, filha de Manuel de Sousa Tarvas-
sos e de Josefa de Almeida, fal.ª, freg.s da paroquial da Matriz de Ponta Delgada.
Test.as: Cura João Inácio de Lima e Cura Francisco da Ponte Tavares, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Nota: Certidão fora a 30.08.1796.

2 Jul.1760 ANDRÉ DE VIVEIROS HOMEM, viúvo de Joana de Medeiros, sep.ª na Igre-
ja de Santo António, c. c. FRANCISCA DE VIVEIROS, filha de Manuel da
Costa de Viveiros, fal.º e de Josefa de Sousa Carvalho, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Capitão Tomé Homem da Costa e Francisco Tavares Cabral, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

11 Ago.1760 ANTÓNIO FERREIRA, viúvo de Natália de Benevides, sep.ª na paroquial das
Capelas, c. c. FRANCISCA DO ROSÁRIO, filha de Manuel Raposo e de Ma-
ria da Costa, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura João Inácio de Lima e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

12 Jan.1761 ANTÓNIO DE VIVEIROS SOARES, viúvo de Feliciana de Viveiros, sep.ª na
Ermida de Santa Bárbara, freg. actual da mesma Ermida, c. c. MARTINHA DE
SOUSA, filha de Manuel de Sousa da Costa, fal.º e de Maria de Sousa, nat.s da
paroquial dos Mosteiros e ela freg.ª  actual de Nossa Senhora da Apresentação
das Capelas.



Test.as: Capitão Francisco de Melo Camelo e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Pon-
te, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Inácio de Lima.

25 Jan.1761 CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, filho de António de Oliveira Moura, fal.º e de
Maria Cabral, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA JOSE-
FA, filha de João de Melo, ausente e de Bárbara Botelho, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Alferes Manuel de Medeiros e António Soares, desta freguesia.
Assento p.º Cura João Inácio de Lima.

28 Abr.1761 JOÃO DO COUTO, filho de Francisco de Sousa, fal.º e de sua m.er Brígida do
Couto, freg.s de Santo António, c. c. ISABEL DE VIVEIROS, filha de Fran-
cisco de Viveiros Camelo e de Maria de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Cura João Inácio de Lima e Cura Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

28 Abr.1761 ANTÓNIO DE ARRUDA, filho de André de Arruda e de Maria Botelho, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA MARIA DE VIVEIROS, filha
de Miguel de Viveiros e de Bárbara de Sousa, fal.ª, freg.s de Santo António.
Test.as: Cura João Inácio de Lima e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

15 Jun.1761 ANDRÉ TAVARES, filho de António de Viveiros Homem e de Ana Tavares,
fal.ª, freg.s de Santo António, c. c. VITÓRIA DE VIVEIROS, filha de João de
Oliveira Sousa e de Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Cabral e António Botelho de Melo, nat.s de Santo
António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego. 

22 Jun.1761 FRANCISCO DE VIVERIOS PIMENTEL, filho de Matias de Viveiros, fal.º
e de Petronilha de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓ-
NIA DE JESUS, filha de José da Costa Cabeceiras e de Catarina Botelho, freg.s

da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura Manuel de Medeiros Ponte e Cura João Inácio de Lima (e Francis-
co de Melo Camelo, que também assina).
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

4 Jul.1761 EUSÉBIO SOARES, filho de Manuel de Sousa Soares, fal.º e de Bárbara de
Benevides, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIANA DOS SAN-
TOS, filha de Lourenço de Viveiros Pimentel e de Maria Botelho, freg.s da pa-
roquial de Santo António.
Test.as: Cura de Santa Bárbara Francisco da Ponte Tavares e Tes.º Manuel de
Medeiros Ponte.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.
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17 Ago.1761 MANUEL VELHO, filho de Francisco Velho, fal.º e de sua m.er Ana de Vivei-
ros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE VIVEIROS, filha de
António de Medeiros e de sua m.er Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Pedro de Medeiros e Manuel Botelho Camelo, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Inácio de Lima.

26 Jan.1762 MANUEL DE VIVEIROS DA ASCENSÃO, filho de Francisco de Viveiros e
de Ana de Paiva, fal.ª, freg.s da paroquial de S. José de Ponta Delgada, c. c.
FRANCISCA DO REGO BOTELHO, filha de Francisco Botelho Pavão, fal.º
e de Francisca do Rego Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Alexandre de Viveiros, casado, freg.
de Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Nota: Certidão fora a 22.07.1811.

30 Ago.1762 SEBASTIÃO DA COSTA PAVÃO, filha de António de Oliveira Rodovalho,
fal.º e de Ana Botelho da Glória, freg.s de Santo António, c. c. SEBASTIANA
DA ASSUNÇÃO (no cabeçalho: Ascensão), filha de António de Oliveira Mou-
ra, fal.º e de Maria Cabral, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura João Inácio de Lima e Cura Tes.º Manuel de Medeiros Ponte, m.res

em Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Nota: Certidão fora a 20.12.1834.

6 Dez.1762 MANUEL DE MEDEIROS, filho de José de Viveiros Brás e de Antónia de
Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO ROSÁRIO,
filha de Manuel Pereira, fal.º e de Esperança de Viveiros, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e António de Amaral, casado, freg.s e
m.res deste Lugar.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

21 Mai.1763 JOÃO BOTELHO DE LIMA, filho de Francisco de Lima e de Bárbara Bote-
lho, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, c. c.
JOSEFA DA ENCARNAÇÃO, filha de Manuel da Costa Viveiros, fal.º e de
Josefa de Sousa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vig.º Manuel de Sousa Rego e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Assento p.º Cura João Inácio de Lima.

30 Mai.1763 FRANCISCO DE MEDEIROS, filho de Cipriano de Medeiros e de Gertrudes
Cabral, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE S. JOSÉ, filha de
António de Oliveira, fal.º e de Ana Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Cipriano de Medeiros, casado, deste
Lugar.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.
Nota: Certidão fora a 29.01.1811.



6 Jun.1763 MANUEL DE SOUSA BENEVIDES, filho de Manuel de Sousa Cruz e de Te-
resa Ferreira, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das Cape-
las, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, filha de André de Viveiros Arruda e
de Maria de Melo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º (Manuel de Medeiros Ponte) e André de Viveiros Arruda, casado,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Manuel de Sousa Rego.

25 Ago.1763 PEDRO PIMENTEL, viúvo de Maria de Medeiros, sep.ª na paroquial de Santo
António, c. c. MARGARIDA CARVALHO, viúva de Manuel da Costa, sep.ª
na Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.
Test.as: Cura Manuel de Medeiros Ponte e Vicente da Silva, sui juris, m.res neste Lugar.
Assento p.º Cura João Inácio de Lima.

30 Jan.1764 JOSÉ DE MEDEIROS GOMES, filho de Francisco de Sousa Pimentel e de
Úrsula de Medeiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE
MEDEIROS BAPTISTA, filha de Matias Botelho Camelo e de Mariana de Vi-
veiros Baptista, freg.s da aproquial de Santo António.
Test.as: Capitão Francisco de Medeiros Pavão e Manuel de Medeiros Cabral,
freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura José Inácio de S. e Melo.
Nota: 4º grau de consanguinidade. Certidões: 6.10.1806 e 13.10.1811.

30 Abr.1764 CAPITÃO FRANCISCO DE MEDEIROS PAVÃO, filho de Manuel Camilo
Pavão e de Ana de Medeiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo Antó-
nio, c. c. MARIA DE JESUS, filha de Francisco de Sousa Pimentel e de Úrsula
de Medeiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e P.e António Camelo (de Medeiros).
Celebrante: Vice-vig.º João Inácio de Lima.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade. Certidões: 10.08.1802; 15.09.1803;
2.07.1804 e 19.09.1807.

11 Jun.1764 ANTÓNIO DE VIVEIROS, filho de Manuel de Teves e de Maria Pavoa, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE MEDEI-
ROS, filha de Manuel Ferreira e de Maria de Medeiros, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Mestre Cipriano de Medeiros e seu filho Francisco de Medeiros, m.res

em Santo António.
Assento p.º Cura José Inácio de Silva Melo.

5 Set.1764 ANTÓNIO BOTELHO MARTINS, viúvo de Vitória da Ascensão, freg. da
paroquial de Santo António, c. c. MARIANA DE VIVEIROS, filha de Manuel
de Viveiros de Almeida e de Antónia de Benevides, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Pedro Francisco Tavares e Maurício da Costa, freg.s de Santo António.
Celebrante: P.e Tesoureiro.
Assento p.º Cura José Inácio da Silva Melo.
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1 Out.1764 FRANCISCO BOTELHO, filho de Bartolomeu Carvalho e de sua m.er Luísa
Botelho, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE VIVEI-
ROS, filha de Manuel Cravalho e de sua m.er Antónia de Viveiros, freg.s da pa-
roquial de Santo António.
Test.as: Manuel Homem, m.or nas Capelas e João de Viveiros Homem, m.or em
Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º João Inácio de Lima.

3 Out.1764 MANUEL DE VIVEIROS BOTELHO, filho de Manuel Carvalho e de Teresa
de Viveiros Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE S.
JOSÉ, filha de João da Costa e de Maria da Costa, fal.s, freg.s que foram da pa-
roquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as. Francisco de Sousa Pimentel e Miguel de Medeiros, de Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º João Inácio de Lima.

19 Out.1764 MANUEL DA COSTA BARBOSA, viúvo de Maria de Viveiros, sep.ª na igreja
paroquial de Santo António, c. c. ANA PACHECO, viúva de Manuel de Vivei-
ros Benevides, sep.º no Hospital de S. João, da corte e cidade de Lisboa.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Vicente da Silva, freg.s de Santo António.
Celebrante: Cura de Santo António José Inácio da Silva Melo.
Assento p.º Vice-vig.º João Inácio de Lima.

11 Nov.1764 FRANCISCO DE VIVEIROS DA FONSECA, filho de Francisco de Viveiros
da Fonseca, fal.º e de Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. VITÓRIA DE VIVEIROS, filha de José de Viveiros Vultão e de Ana Rodo-
valho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros da Costa e António de Viveiros Benevides.
Celebrante: Cura José Inácio da Silva Melo.
Assento p.º Vice-vig.º João Inácio de Lima.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

8 Mai.17 (65) MANUEL DE OLIVEIRA SOARES, viúvo de Mariana Botelho, sep.ª na pa-
roquial de Santo António, de onde o nubente é freguês, c. c. JOSEFA DE
AMARAL TAVARES, filha de Manuel de Amaral, fal.º e de Bárbara de Bene-
vides, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Pedro da Costa de Viveiros e Manuel de Medeiros (Cabral), casados, de
Santo António.
Assento p.º Cura de Santo António Xavier.

13 Mai.1765 AGOSTINHO JOSÉ DE MELO, filho de Manuel de Melo e de sua m.er Maria
da Encarnação, freg.s da paroquial de S. Pedro de Ponta Delgada, c. c. SEMIA-
NA ROSA DE JESUS (no cabeçalho: Simiana), filha de Francisco Nunes e de
Ana de Pimentel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João do Couto Cabral e Francisco Soares, casados e freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.

20 Mai.1765 ANTÓNIO DA COSTA E MEDEIROS, filho de José da Costa e Medeiros e
de Maria de Viveiros, freg.s de Santo António, c. c. MARIA ANTÓNIA RITA,



filha de Manuel Álvares e de Maria de Melo, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Manuel de Medeiros Cabral, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º próprio Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

17 Jul.1765 MANUEL DE OLIVEIRA, viúvo de Maria Pavoa, sep.ª na paroquial da Can-
delária, de onde o contraente é freguês, c. c. BÁRBARA DE VIVEIROS, filha
de Miguel de Oliveira, fal.º e de (…), da freguesia de Nossa Senhora dos Anjos
da Fajã, m.ra em Santo António.
Test.as: Calisto Raposo, da Candelária e Manuel de Medeiros Cabral, de Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: certidão a 23.08.1828.

21 Ago.1765 MANUEL PEREIRA, filho de Manuel Pereira e de Esperança de Viveiros,
fal.s, freg.s de Santo António, c. c. SEBASTIANA DE VIVEIROS, filha de
Manuel de Almeida e de Antónia de Benevides, freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte e Manuel de Medeiros Cabral, m.res

em Santo António.
Assento p.º Cura de Santa Bárbara Manuel Pinheiro de Mendonça.
Nota: Uma certidão fora, a pedido de Maria Pereira e Ana Pereira, filhas, a
8.03.1816.

20 Out.1765 JOÃO DE VIVEIROS, filho de João de Viveiros e de Bárbara de Viveiros,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA DE VIVEIROS BO-
TELHO, filha de Matias Botelho Camelo e de Mariana de Viveiros Botelho,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Concelos e Matias Botelho, casados e pais dos contraentes.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: 4º grau de consanguinidade. Certidões: 14.03.1809 e 19.03.1812.

31 Dez.1765 MANUEL MARTINS, viúvo de Ana de Benevides, sep.ª na Ermida de Nossa
Senhora dos Remédios, sufragânea à paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da
Bretanha, de onde o contraente é freguês, c. c. ANA DE VIVEIROS, filha de An-
tónio de Viveiros e de Maria de Benevides, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João da Mota e o mestre António de Aguiar, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.

14 Jul.1766 ANTÓNIO TAVARES, filho de André Cabral e de Maria de Viveiros, freg.s de
Santo António, c. c. BÁRBARA DE S. JOSÉ, filha de João de Arruda e de An-
tónia Tavares, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Cabral e António Botelho de Melo, freg.s de Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

14 Jul.1766 JOÃO DE OLIVEIRA, filho de Manuel de Medeiros Cardoso e de sua m.er

Maria da Costa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. QUITÉRIA FRAN-
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CISCA, filha de Cipriano de Medeiros e de Gertrudes Cabral, freg.s da paroqui-
al de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Cabral e António Botelho de Melo, freg.s de Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

30 Ago.1766 MANUEL TAVARES, viúvo de Vitória de Viveiros, sep.ª em Santo António, de
onde o contraente é freguês, c. c. ANA DOS SANTOS, filha de André de Arru-
da e de Maria Botelho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António de Arruda (Soares) e João Cabral de Melo, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: Certidão a 6.02.1808.

23 Ago.1766 ANTÓNIO DE SOUSA, filho de António Raposo, fal.º e de Maria de Sousa,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO,
filha de André Pavão e de Maria de Viveiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial
de Santo António.
Test.as: Manuel Pereira Campos e Manuel Pavão, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.

24 Ago.1766 ANTÓNIO DE MEDEIROS CABRAL, filho de Manuel de Medeiros Cabral
e de Bárbara Botelho de Melo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA DE VIVEIROS BOTELHO, filha de Brás Botelho e de Antónia
da Ressurreição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros (Cabral), casado e P.e Tes.º Manuel de Medeiros Ponte.
Nota: 4º grau duplicado de consanguinidade. Certidões: 30.09.1801;
20.09.1807; 3.04.1829 e 5.09.1829.

Visto em visita. 20 de Setembro de 1766 em Santo António.

25 Nov.1766 ANTÓNIO NUNES, viúvo de Ana de Viveiros, sep.ª na paroquial de Santo An-
tónio, de onde o contraente é freguês, c. c. MARIA DE VIVEIROS, viúva de
Matias de Oliveira, sep.º na Misericórdia de Ponta Delgada, freg.ª da paroquial
de Santo António.
Test.as: P.e Cura António Xavier e Manuel de Medeiros Cabral.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

5 Dez.1766 MAURÍCIO DA COSTA, filho de Manuel de Sousa, fal.º e de Francisca de Vi-
veiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA DE VIVEIROS,
filha de António Botelho de Melo e de Maria de Medeiros, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: P.e Pedro Francisco Tavares e José da Costa, nat. de Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.

29 Dez.1766 ANTÓNIO BOTELHO PACHECO, filho de José Botelho Pacheco e de Ma-
ria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOANA MARIA, fi-



lha de Francisco de Sousa Pimentel e de Úrsula de Medeiros, fal.ª, freg.s da pa-
roquial de Santo António.
Test.as: Alferes João José do Rego e P.e Manuel Inácio (Pacheco)
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: Certidão fora a 15.10.1811.

31 Dez.1766 MANUEL DE VIVEIROS TAVARES, viúvo de Maria de Benevides, sep.ª na
paroquial de Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. NINFA DOS
SANTOS, filha de Manuel de Medeiros Martins, fal.º e de Maria de Melo, nat.s

e m.res nesta mesma paroquial.
Test.as: Miguel Rodrigues e João Ledo, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

2 Mai.1767 JOÃO MACHADO, filho de João Raposo e de sua m.er Maria Machado, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA TRINDADE,
filha de Manuel Martins, fal.º e de sua m.er Maria de Melo, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º António de Arruda Soares e Manuel de Medeiros (Cabral).
Assento p.º Cura António Xavier.

17 Set.1767 JOÃO DE VIVEIROS, filho de Gonçalo Ferreira e de Ana de Viveiros, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Nossa senhora da Apresentação (das Capelas),
c. c. FRANCISCA DA ASCENSÃO, filha de Manuel de Sousa Melo e de Ma-
ria de Viveiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º António de Arruda (Soares) e António de Sousa, casado, nat. de
Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.

14 Dez.1767 ANTÓNIO DO COUTO, viúvo de Ana de Viveiros do Rego, sep.ª na paroqui-
al de Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. JOANA BAPTISTA,
filha de António Soares de Teve, fal.º e de Ana Martins, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Mestre Francisco de Medeiros e Sebastião da Costa, casados, freg.s de
Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: Certidão fora a 17.03.1802.

21 Jan.1768 ANTÓNIO DE VIVEIROS SOARES, viúvo de Martinha de Sousa, sep.ª na
ermida de Santa Bárbara, sufragânea a esta paroquial, de onde o contraente é
freguês, c. c. INÁCIA DOS SANTOS, filha de Manuel de Faria e de Josefa de
Medeiros, nat.s e freg.s dos Mosteiros
Test.as: João Camelo e Manuel de Medeiros (Cabral), casados, freg.s de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

28 Jan.1768 ANTÓNIO DE ARRUDA, filho de António de Arruda, fal.º e de Josefa Pavoa,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BÁRBARA DE ARRUDA, filha de
Francisco da Cunha e de Gertrudes de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de San-
to António.
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Test.as: António de Aguiar e António de Viveiros Pavão, casados e m.res em San-
to António.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

21 Mar.1768 FRANCISCO NUNES DE ARRUDA, filho de Francisco Nunes e de Ana de
Benevides, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS,
filha de André da Costa Camelo e de Catarina de Viveiros Botelho, freg.s da pa-
roquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Viveiros Camelo e Tomé Álvares de Melo, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

24 Mar.1768 JOSÉ DE OLIVEIRA, filho de João de Oliveira Sousa e de Maria de Viveiros,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE VIVEIROS, filha de João
Velho e de Francisca (?) de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura António Xavier e António de Arruda Soares, clérigo Presbítero
Chaveiro nesta mesma igreja.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

Este assento (e o seguinte) lê-se mal: a tinta está muito esbatida e a folha está rota.

25 Mar.1768 JOSÉ BORGES, filho de António Borges e de Simiana de Viveiros, freg.s da
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. ANTÓNIA BOTE-
LHO, filha de (…) Carvalho de Viveiros, fal.º e de Francisca de Melo Botelho,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho de Melo e Manuel de Medeiros Cabral, m.res em San-
to António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

23 Mai.1767 VICENTE BOTELHO, filho de António Revoredo e de Joana Botelho, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, filha de Fran-
cisco de Lima e de Bárbara Botelho, da paroquial de Nossa Senhora da Apre-
sentação das Capelas, freg.s actuais de Santo António.
Test.as: Francisco de Lima e João de Lima, seu filho, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: O ano deste casamento está evidentemente mal; deve ler-se «1768».

27 Jul.1768 DOUTOR INÁCIO MANUEL DE SOUSA (no cabeçalho: Doutor Manuel
Inácio de Sousa), filho de Manuel de Sousa Resende e de Antónia Josefa de Je-
sus, fal.s, freg.s que foram da Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, c. c.
FRANCISCA XAVIER DE MEDEIROS, viúva do Capitão António de Mi-
randa (de Araújo), sep.º na paroquial de Santo António, de onde a contraente é
freguesa.



Test.as: Cura António Xavier e P.e Tes.º António de Arruda Soares (e Manuel Jo-
sé Jácome).
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: Certidões a …07.1819 e 29.07.1828.

11 Dez.1768 FRANCISCO DE SOUSA, viúvo de Antónia da Encarnação, sep.ª na paroqui-
al de Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. MARIA DE VIVEI-
ROS, filha de António Botelho de Melo e de Maria de Viveiros, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Alexandre de Viveiros e Caetano Botelho, freg.s de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 3º grau de consanguinidade duplicado.

12 Jan.1769 ANTÓNIO DE MEDEIROS, filho de Manuel Fragoso, ausente e de Maria de
Medeiros, nat.s e freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c.
c. ANTÓNIA DE JESUS, viúva de Francisco de Viveiros, sep.º na Ermida de
Santa Bárbara, freg.ª da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Homem Camelo e Manuel de Medeiros Cabral, freg.s da paro-
quial de Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.

8 Mar.1769 MANUEL DA SILVA, filho de Manuel de Albernás e de Dona Francisca, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE VIVEIROS, filha de
Miguel de Viveiros e de Mariana de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Soares Albernás e (…).
Assento p.º Cura António Xavier.

O termo de encerramento deste livro data de 9 de Junho de 1729 Cura
Manuel do Rego Tavares. Observação do Ouvidor José Coutinho Dias
e observação do Cura José Augusto Feio. 1873.

29 Mar.1769 ANTÓNIO BOTELHO TAVARES, filho de António Botelho de Melo e de
Maria de Medeiros Tavares, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA
MARIA, filha de João do Couto Cabral e de Maria da Rosa, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as. Alferes João José do Rego e P.e Pedro Francisco Tavares.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: 4º grau de consanguinidade. Certidão a 25.11.1840.

17 Ago.1769 JOÃO FERREIRA, filho de Manuel Ferreira e de Maria Soares, freg.s de San-
to António, c. c. ANTÓNIA DOS SANTOS, filha de Manuel do Couto, fal.º e
de Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º António de Arruda Soares e o mestre António de Amaral.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: Certidões a 29.11.1807 e 25.11.1840.
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4 Set.1769 JOÃO DE OLIVEIRA, viúvo de Quitéria Francisca, sep.ª na paroquial de Santo
António, de onde o contraente é freguês, c. c. ROSA BOTELHO, filha de Lou-
renço de Viveiros e de Josefa Botelho, fal.s, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel (Inácio) Pacheco da Costa e Alexandre de Viveiros Camelo.
Assento p.º Cura António Xavier.

14 Out.1769 ANTÓNIO LEDO, filho de João de Viveiros Homem e de Maria de Viveiros, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, filha de Lourenço de
Benevides, fal.º e de Bárbara de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as. Capitão Francisco de Medeiros Pavão e António Botelho Pacheco.
Assento p.º Cura António Xavier.

29 Out.1769 VICENTE DE SOUSA MEDEIROS, filho de Aleixos de Sousa, fal.º e de Ma-
ria de Benevides, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE
JESUS, filha de José da Costa Cabeceiras e de Catarina de Melo, freg.s da paro-
quial de Santo António.
Test.as: Doutor Inácio Manuel de Sousa e o Alferes João José do Rego.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

24 Dez.1769 MANUEL DE MEDEIROS TAVARES, filho de António de Medeiros Tavares
e de Maria de Viveiros Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VI-
TÓRIA DE VIVEIROS, filha de Francisco Velho, fal.º e de Ana de Viveiros,
nat.s e m.res nesta paroquial onde são fregueses.
Test.as: Manuel Velho e Manuel Inácio Pacheco da Costa, da paroquial de Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 4º grau de consanguinidade. Certidões a 14.01.1770 e 6.10.1806.

1 Jan.1770 VICENTE DE SOUSA MEDEIROS, filho de Manuel de Sousa de Faria e de
Ana de Medeiros, fal.ª, freg.s de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c.
MARIA DO ROSÁRIO, viúva de João de Viveiros da Costa, sep.º na paroqui-
al de Santo António, de onde o contraente é freguês.
Test.as: José Homem da Costa e o P.e Tes.º António de Arruda Soares, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

29 Jan.1770 FRANCISCO DE VIVEIROS ARRUDA, filho de Pedro da Costa de Viveiros
e de Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
FRANCISCA DE MIRANDA, filha de João Cabral de Melo, fal.º e de Ana de
Araújo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Doutor Inácio Manuel de Sousa e o P.e José de Viveiros Camelo.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

5 Fev.1770 ANTÓNIO DE VIVEIROS DE MELO, filho de João de Melo e de Paula de
Viveiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. FRANCIS-
CA DE VIVEIROS, filha de Manuel Carvalho, fal.º e de Antónia de Viveiros,
freg.s da paroquial de Santo António.



Test.as: P.e José de Viveiros Camelo e João de Melo, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidão a 5.02.1807.

8 Fev.1770 JOÃO BOTELHO, filho de Caetano Botelho e de Maria da Natividade, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DO ROSÁRIO, filha de Jo-
ão de Viveiros Concelos e de Bárbara de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: P.e Cura António Xavier e P.e José de Viveiros Camelo, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

20 Mar.1770 FRANCISCO DE SOUSA, filho de Mateus de Sousa e de Maria Concelos de
Benevides, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora da Apresenta-
ção, das Capelas, c. c. MARIA CABRAL, filha de Manuel Cabral e de Maria
de Viveiros, fal.ª.
Test.as: P.e Cura António Xavier e André de Sousa Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

23 Abr.1770 ANTÓNIO DE VIVEIROS CAMELO, filho de Matias de Viveiros e de Pe-
tronilha de Viveiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c.
LUZIA DA CONCEIÇÃO, filha de Leandro de Sousa, fal.º e de Bárbara Bote-
lho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Lourenço de Viveiros Pimentel e Manuel de Viveiros Sousa, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

28 Mai.1770 MANUEL TAVARES, filho de João Raposo e de Antónia Tavares, fal.ª, freg.s da pa-
roquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE ARAÚJO, filha de João Rodri-
gues de Araújo, fal.º e de Francisca Tavares, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Melo, casado e André de Sousa, sui juris.
Assento p.º Cura António Xavier.

8 Jul.1770 LOURENÇO DE ALMEIDA, filho de Antão Pacheco (Rebelo?) e de Bárbara
de Almeida, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora Mãe de Deus,
da Povoação, c. c. JOANA MARIA, filha de Manuel de Melo, fal.º e de Maria
de Melo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente da Silva e Tomé Álvares de Melo, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

9 Jul.1770 AGOSTINHO DE OLIVEIRA, viúvo de Antónia Maria, sep.ª na paroquial de
Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. ANA DE SANTIAGO, fi-
lha de Brás Álvares de Benevides e de Joana de Melo Arruda, fal.s, freg.s que
foram do lugar da Bretanha.
Test.as: Miguel Rodrigues e Francisco Nunes, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Não receberam as bênçãos «por ser a contraente publicamente neste Lu-
gar inonesta».
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12 Jul.1770 JOÃO DE VIVEIROS, filho de José de Viveiros e de Ana Rodovalho, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA ROSA, fi-
lha de Francisco de Sousa e de Brígida do Couto, fal.s, freg.s que foram da paro-
quial de Santo António.
Test.as: João Bento do Rego, das Capelas e Miguel de Medeiros, de Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

13 Ago.1770 MANUEL FERREIRA, filho de Manuel Ferreira e de Maria de Viveiros, freg.s

de Santo António, c. c. ANA DE MELO, filha de João de Melo e de Josefa de
Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Pascoal Botelho e Manuel Pereira Campos, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.

28 Nov.1770 JOAQUIM ÁLVARES DE MELO, filho de Manuel Álvares e de Maria de
Melo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOANA BAPTISTA, filha de
Francisco Nunes e de Ana de Benavides, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º António de Arruda Soares e André de Sousa Cabral, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

29 Jan.1771 FRANCISCO DUARTE DE MEDEIROS, filho de Fernando de Medeiros, fal.º
e de Joana Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. TERESA
BOTELHO, filha de Francisco de Lima, nat. da paroquial de Nossa Senhora da
Apresentação, das Capelas, freg.ª actual da paroquial de Santo António e de (…).
Test.as: André de Sousa Cabral e Joaquim de Lima, freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: Não recebeu as bênçãos, por viver com a contraente antes de casar

inonestamente.

22 Fev.1771 JOSÉ CARVALHO, filho de Manuel Carvalho e de Teresa Botelho, fal.ª, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. ANA DA CONCEIÇÃO, filha de João de
Viveiros Homem e de Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros e André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: 3º e 4º grau duplicado de consanguinidade.

28 Fev.1771 VICENTE BOTELHO, filho de Pedro da Costa, fal.º e de sua mãe Ana Bote-
lho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BÁRBARA ROSA, filha de
Bento de Melo e de sua mãe Maria de Viveiros, fal.ª, freg.s de Santo António.
Test.as: António do Couto e Vicente de Sousa, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

25 Mar.1771 MANUEL DA SILVA, viúvo de Isabel de Sousa, sep.ª na paroquial de S. José
de Ponta Delgada, de onde o contraente é freguês, c. c. SEBASTIANA DA EN-
CARNAÇÃO, filha de Francisco de Viveiros da Fonseca, fal.º e de Maria de
Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.



Test.as: P.e Cura António Xavier e o P.e José de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

23 Mai.1771 JOSÉ CAETANO BORGES, filho de José Borges da Costa e de Teresa de Je-
sus, nat.s e freg.s da paroquial de S. Pedro da Ribeira Grande, c. c. MARGARI-
DA INÁCIO DE MEDEIROS, filha de António Botelho de Melo e de Maria
de Medeiros Tavares, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António Borges Moreira e António Dias de Carvalho, nat.s da Vila da
Ribeira Grande.
Assento p.º Cura António Xavier.

28 Jun.1771 MATIAS DE OLIVEIRA, filho de João de Oliveira Sousa e de Maria de Al-
bernás, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE VIVEIROS, filha
de Manuel Carreiro da Costa e de Francisca de Viveiros, fal.s, freg.s que foram
da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Melo e João de Oliveira Sousa, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

20 Nov.1771 MANUEL DE MEDEIROS PACHECO, filho de Manuel de Medeiros, fal.º e
de Laurência Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS, filha de Manuel da Costa Pimentel e de Francisca de Melo, freg.s da pa-
roquial de Santo António.
Test.as: Mestre Vicente da Silva, sui juris e o mestre Joaquim de Melo Álvares, casado.
Assento p.º Cura António Xavier.

4 Dez.1771 MATIAS DE VIVEIROS, filho de Francisco da Costa e de Maria da Mota,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE VIVEIROS, filha
de Matias de Oliveira, fal.º e de Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Vicente da Silva e António de Viveiros Costa, desta paroquial.
Assento p.º Cura António Xavier.

1 Jan.1772 FRANCISCO DA COSTA, filho de Manuel da Costa e de Maria de Viveiros,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. ANTÓNIA
DOS SANTOS, filha de Manuel Rodrigues Novo e de Isabel de Viveiros, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Sousa de Nis (Dinis) e André de Sousa Cabral, freg.s de San-
to António.
Assento p.º Cura António Xavier.

4 Fev.1772 ANTÓNIO RAPOSO, filho de Manuel Raposo e de Antónia de S. Miguel,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOSEFA DOS ANJOS, filha de João
de Faria e de Francisca de Aguiar, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: O M.º Rev.º Padre João Borges (Bettancurt), da cidade de Ponta Delgada
e José da Costa Franco, da cidade.
Assento p.º Cura António Xavier.
Nota: Certidões a 13.02.1811; 2.02.1814 e 21.04.1831.
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28 Jun.1772 JOAQUIM TAVARES, filho do Alferes Joaquim Tavares e de sua m.er Rosa Ma-
ria, fal.s, nat.s da paroquial de S. Pedro da Ribeira Seca, da Ribeira Grande, c. c.
FRANCISCA INÁCIA DE MEDEIROS, filha de António Botelho de Melo e de
sua m.er Maria de Medeiros Cabral, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Cura António Xavier e António Botelho de Melo, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidões a 13.11.1804; 24.07.1805e 23.09.1820.

29 Jul.1772 ANTÓNIO JOSÉ DE MEDEIROS DO REGO, filho do Alferes Manuel de
Medeiros do Rego, fal.º e de Maria da Rosa de S. José, freg.s de Santo António,
c. c. JOANA INÁCIA DE JESUS, filha de Alexandre de Viveiros e de Francis-
ca do Rego, freg.s de Santo António.
Test.as: P.e Cura António Xavier e André Botelho Cabral, freg.s de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidões a 2.08.1806; 26.05.1809 e 29.08.1829.

29 Set.1772 MANUEL CARVALHO, filho de Roque Carvalho e de Josefa de Melo, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DO ESPÍRITO SANTO, filha
de Aleixos de Sousa, fal.º e de Maria de Benevides, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: P.e José de Viveiros e Miguel Rodrigues, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.

1 Nov.1772 SEBASTIÃO MANUEL, filho de Manuel Moreira e de Luzia de Sousa, freg.s

da paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais, c. c. ANA DOS SANTOS,
filha de Francisco de Viveiros e de Catarina de Arruda, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: António de Melo Rodovalho e Pedro da Costa, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.

7 Nov.1772 PEDRO DE OLIVEIRA CABRAL, filho de Manuel de Oliveira Cabral e de
Maria Baptista, freg.s e nat.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Breta-
nha, c. c. ANTÓNIA FRANCISCA, filha de António do Couto e de Ana de
Medeiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Alferes João Bento do Rego, sui juris, do lugar das Capelas e António
Botelho Tavares, casado, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

11 Jan.1773 JOSÉ DE VIVEIROS, filho de Matias de Viveiros e de sua m.er Petronilha de
Viveiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DO CÉU, filha de Manuel de Melo Botelho, fal.º e de sua m.er Margarida Ca-
bral, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Homem e João da Mota, casados, freg.s de Santo António.

12 Mar.1773 JOSÉ DE VIVEIROS DE FRIAS, viúvo de Antónia de Medeiros, sep.ª na pa-
roquial de Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. MARIA DOS
SANTOS, filha de José da Costa Cabeceiras e de Catarina de Melo, fal.ª, freg.s

da paroquial de Santo António.



Test.as: P.e Cura Manuel Pinheiro de Mendonça e António de Aguiar, sapateiro,
desta paroquial.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

4 Abr.1773 MANUEL DE RESENDES, viúvo de Bárbara Botelho, freg. da paroquial de
Santo António, c. c. MARIA BOTELHO, viúva de Bartolomeu de Medeiros,
freg.ª da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura António Xavier e P.e Manuel Inácio Pacheco da Costa, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

19 Mai.1773 JOÃO DO REGO, filho de Alexandre de Viveiros e de Francisca do Rego,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA MARIA DE JESUS, filha de
Miguel de Medeiros e de Antónia dos Santos, nat.s e freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel Inácio Pacheco da Costa e Francisco de Jesus, sacristão
da igreja, m.res em Santo António.

12 Ago.1773 MATIAS DO COUTO DE ARAÚJO, filho do Alferes João de Medeiros, fal.º
e de Maria Francisca de Melo, nat. da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da
Bretanha, c. c. JOSE(FA) FRANCISCA DE JESUS, filha de Manuel Homem
e de Antónia dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros e Inácio Manuel Moniz, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidão fora, a favor de Josefa Francisca, sem data.

31 Out.1773 ANTÓNIO DE SOUSA, filho de Manuel de Sousa, fal.º e de sua m.er Teresa
Gonçalves, nat. da paroquial de S. Jorge, da vila do Nordeste, c. c. ANTÓNIA
BOTELHO, filha de João Cabral e de Júlia Botelho, fal.ª, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Francisco de Melo, sui juris, e o P.e José de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António Xavier.

17 Jan.1774 JOSÉ DE MEDEIROS, filho de Matias de Medeiros e de sua m.er Joana Mo-
niz, nat.s e freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Piedade, da Ponta Garça e el
m.m.or na Matriz da vila da Ribeira Grande, c. c. MARIA DO ESPÍRITO SAN-
TO, filha de António Botelho, fal.º e de Catarina de Sousa, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: Manuel de Jesus, sacristão da igreja paroquial e José Carvalho, casado,
m.res em Santo António.
Nota: nos assentos de 19.05.1773 e 17.01.1774 parece haver confusão: no 1º, o
sacristão era Manuel de Jesus e foi corrigido, com tinta diferente, para Francisco
de Jesus.

28 Mar.1774 ANTÓNIO DE OLIVEIRA, filho de Manuel de Oliveira Cardoso, fal.º e de
Maria da Costa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, fi-
lha de Cipriano de Medeiros, fal.º e de sua mãe Gertrudes Cabral, freg.s da paro-
quial de Santo António.
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Test.as: P.e Tes. Manuel Inácio (Pacheco da Costa) e Miguel de Medeiros, casa-
do, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

11 Jul. 1774 JOÃO DE ARRUDA, filho de João de Arruda e de sua m.er Francisca Tavares,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. MARIA DE
VIVEIROS, filha de João de Oliveira e de Maria de Viveiros, fal.ª, freg.s da pa-
roquial de Santo António.
Test.as: P.e Sebastião Manuel de Vasconcelos, cura de Santo António e o P.e Tes.º
Manuel Inácio Pacheco (da Costa), m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

22 Ago.1774 MIGUEL DE MEDEIROS FRIAS, filho de José de Frias e de Antónia de Me-
deiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BÁRBARA DO REGO
BOTELHO, filha de Bartolomeu de Viveiros e de Luzia Botelho, fal.s, freg.s

que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel Inácio (Pacheco da Costa), tesoureiro e José de Viveiros Fri-
as, casado, m.res em Santo António.

27 Ago.1774 INÁCIO DE MEDEIROS, filho de Francisco de Medeiros Cabral e de Maria
Clara de Medeiros, freg.s da paroquial de santo António, c. c. BÁRBARA DA
CONCEIÇÃO, filha de António Botelho Albernás, fal.º e de Margarida de Me-
lo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Mestre Francisco José Botelho e mestre Vicente da Silva, sui juris, m.res

em Santo António.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.

10 Set.1774 FRANCISCO DA COSTA, filho de José da Costa e de Ana de Andrade, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. MARIANA DA PAIXÃO, filha de André de
Mesas e de Maria de Melo, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: António Nunes e Agostinho José, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.

28 Set.1774 SEBASTIÃO DE SOUSA LIMA, viúvo de Maria de Viveiros, sep.ª na paro-
quial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, freguês de Santo António, c. c.
BÁRBARA DO ESPÍRITO SANTO, filha de Lourenço de Pimentel, fal.º e de
sua m.er Andreia da Costa, nat.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da
Bretanha, freg.ª da paroquial de Santo António.
Test.as: João da Mota e Manuel Homem, casados.
Celebrante: Cura da Ermida de Santa Bárbara Manuel Pinheiro de Mendonça.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.

5 Fev.1775 FRANCISCO BOTELHO, filho de Caetano Botelho e de Maria da Natividade, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA INÁCIA, filha de António de Sou-
sa de Nis (Dinis) e de Maria Antónia de Melo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos e o P.e Tes.º Manuel Inácio
Pacheco da Costa, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.



28 Fev.1775 ANTÓNIO JOSÉ BAPTISTA, viúvo de Antónia Rosa, sep.ª na Misericórdia de
Ponta Delgada, desobrigado a Quaresma passada na Matriz de S. Sebastião da ci-
dade, c. c. JOSEFA MARIA DE JESUS, filha de Francisco de Medeiros Soares
e de sua m.er Maria Botelho de Melo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros Camelo e Miguel Rodrigues, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

24 Mai.1775 FRANCISCO DE VIVEIROS REGO, filho de João de Viveiros Velho e de
Isabel Antónia de Viveiros, freg.s de Santo António, c. c. JOANA MARIA DE
MEDEIROS, filha de Tomé Álvares de Melo e de Bárbara de Medeiros, freg.s

da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Sebastião Manuel de Melo e P.e Manuel Inácio Pacheco, tes.º, m.res

em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

25 Mai.1775 MANUEL RAPOSO, filho de José Raposo e de Maria de Viveiros, freg.s de
Santo António, c. c. JOANA DE VIVEIROS, filha de Manuel Carvalho, fal.º e
de Antónia de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos e o P.e Manuel Inácio Pache-
co da Costa, tes.º.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

29 Jun.1775 MANUEL DE AMARAL, filho de António de Amaral e de Francisca do Rosá-
rio, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOSEFA MARIA DE MEDEI-
ROS, filha de Manuel de Medeiros Gomes e de Vitória de Melo, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Tes.º Manuel Inácio Pacheco da Costa e Francisco de Jesus, sacristão,
freg.s de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

30 Dez.1776 VICENTE DA SILVA, filho de Manuel Velho da Costa e de Ana Jorge, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA MARIA
DA ESTRELA, filha de Francisco Tavares Cabral e de Maria de Medeiros Pon-
te, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Inácio Manuel Moniz e André de Sousa Cabral, tesoureiro da paroquial
de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

26 Mai.1777 ANTÓNIO BOTELHO DE MELO, filho de João de Melo e de Bárbara Bote-
lho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS
SANTOS, filha de Miguel Rodrigues, nat. da paroquial de Santo António e de
Joana Maria, nat. da paroquial da Relva, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Feijó, nat. da paroquial de S. Roque, de Rosto de Cão e Miguel
Rodrigues, nat. de Santo António.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.
Nota: Certidão fora em 6.10.1807.
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3 Jun.1777 MANUEL DE MEDEIROS DO COUTO, filho de João do Couto Cabral e de
Maria de Medeiros Rosa, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MA-
RIA DE MEDEIROS PONTE, filha de Francisco de Medeiros Cabral e de
Maria Clara, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António do Couto Cabral e seu filho Francisco do Couto, sui juris, m.res

em Santo António.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.
Nota: Teve licença do General. 4º grau de consanguinidade.

12 Jun.1777 PAULO TAVARES, filho de Francisco Tavares Cabral e de Maria de Medeiros
Ponte, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA
DA ESTRELA, filha de Manuel de Viveiros Pimentel e de Isabel de Melo,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente da Silva e José de Aguiar, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

30 Jun.1777 MANUEL BOTELHO DE MELO, filho de Manuel Martins, fal.º e de Maria
de Melo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOSEFA DE JESUS, filho
de João Homem da Costa e de Maria de Viveiros, freg.s de Santo António.
Test.as: Capitão Francisco de Medeiros Camelo (na assinatura: Francisco de Me-
deiros Pavão) e António Botelho de Melo, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.
Nota: Certidões a 13.11.1802 e 24.07.1805.

14 Jul.1777 ANTÓNIO DE MEDEIROS, filho de António de Medeiros e de Margarida de
Medeiros, nat.s da paroquial da Fajã de Baixo, c. c. DELFINA DOS ANJOS,
filha de Francisco de Sousa Medeiros e de Bernarda dos Anjos, freg.s da paro-
quial de Santo António.
Test.as: Tesoureiro da Igreja André de Sousa Cabral e António de Viveiros da
Costa, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.

20 Jul.1777 ANTÓNIO DE MEDEIROS TAVARES, filho de António de Medeiros Tava-
res e de Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DE VIVEIROS, filha de Francisco Velho e de Ana de Viveiros, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e Manuel de Medeiros Tavares, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.
Nota: Certidão a 27.06.1811

21 Jul.1777 FRANCISCO BOTELHO, filho de António de Viveiros Botelho, fal.º e de
Mariana de Araújo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE VIVEI-
ROS, filha de Francisco Velho e de Ana de Viveiros, fal.s, freg.s que foram da
paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e Francisco de Medeiros Camelo, m.res em
Santo António.



Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.
Nota: A testemunha Francisco de Medeiros Camelo deve ser diferente da do as-
sento de 30 de Junho do corrente ano, pois não sabe assinar, ao contrário daquela.

25 Ago.1777 MANUEL DE VIVEIROS DE MELO, filho de Manuel de Viveiros Pimentel
e de Isabel de Melo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA MARIA
DE MEDEIROS, filha de António Botelho de Melo e de Maria de Medeiros
Cabral, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Inácio Manuel Moniz Tavares e seu irmão Joaquim Tavares, nat.s da pa-
roquial de S. Pedro da Ribeira Grande.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade; certidão a 19.03.1812.

13 Set.1777 MIGUEL DE ALMEIDA, viúvo de Maria dos Santos, nat. e freguês da paro-
quial dos Fenais da Luz, c. c. CATARINA DE VIVEIROS, filha de Bartolo-
meu de Viveiros e de Luzia Botelho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de
Santo Anónio.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e António José de Medeiros, estudante, nat.
da freguesia de Santo António.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.

28 Dez.1777 MANUEL NUNES, filho de Francisco Nunes e de Ana Benevides, freg.s da pa-
roquial de Santo António, c. c. ANA MARIA DE MEDEIROS, filha de Manu-
el de Sousa Mendes (ou Melo?) e de Francisca de Viveiros, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: Alferes António José do Rego e António da Costa de Medeiros, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.

1 Mar.1778 MANUEL BOTELHO, filho de Caetano Botelho e de sua mãe Maria da Nati-
vidade, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de
António de Sousa de Nis (Dinis) e de sua mãe Maria Antónia de Medeiros,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e António José de Medeiros, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

4 Mai.1778 MANUEL BOTELHO DE MELO, filho de Manuel Botelho Fonseca e de Ma-
ria de Viveiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. BÁR-
BARA DE JESUS, filha de José de Viveiros Frias e de Antónia de Medeiros,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente da Silva e Miguel de Frias, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.

14 Jun.1778 ANTÓNIO DE CARVALHO, filho de Manuel de Carvalho, fal.º e de Antónia
de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE OLIVEI-
RA, filha de António de Melo e de Maria de Oliveira, fal.ª, freg.s da paroquial
de Santo António.
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Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e António de Sousa (…), freg.s de Santo
António.
Assento p.º Cura Sebastião Manuel de Vasconcelos.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

6 Ago.1778 ANDRÉ DE SOUSA CABRAL, filho de Leandro de Sousa, fal.º e de Bárbara
Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ROSA JOAQUI-
NA, filha do Alferes Manuel de Medeiros Rego, fal.º e de Rosa Maria, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel Inácio Pacheco da Costa e P.e José de Viveiros Camelo, m.res

em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidão a 19.06.1820.

6 Nov.1778 JOÃO DE OLIVEIRA, viúvo de Maria de Sousa, sep.ª na paroquial da Senho-
ra da Apresentação, das Capelas, de onde o contraente é freguês, c. c. VITÓ-
RIA DE VIVEIROS, viúva de André Tavares, sep.º na paroquial de Santo
António, de onde a contraente é freguesa.
Test.as: António José de Medeiros, estudante e Matias Pereira Botelho, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: A folha 34 nunca existiu no livro.

18 Dez.1778 MANUEL DE VIVEIROS BOTELHO, filho de João Botelho Pacheco e de
Quitéria de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. DONA
ROSA DA SILVA, filha de Manuel de Albernás e de Dona Francisca da Silva,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa de Medeiros e André de Sousa Cabral, casados, nat.s

de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

9 Jan.1779 JOÃO DE ALBERNÁS, filho de Miguel de Albernás e de sua m.er Eufrásia da
Ascensão, nat.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. JO-
ANA DE S. JOSÉ, filha de Miguel de Sousa e de Felícia de Benevides, freg.s

da paroquial de Santo António.
Test.as: Lourenço de Pimentel, sui juris, do lugar da Bretanha e Vicente de Sou-
sa, casado, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidão a 24.04.1804.

10 Jan.1779 JOÃO DE FRIAS SOARES, filho de José de Frias e de Antónia de Medeiros,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MADALENA DE VIVEIROS,
filha de Manuel de Sousa Melo e de Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: André de Sousa Cabral e Tomé Botelho, casados, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.



6 Fev.1779 FRANCISCO DE AGUIAR, filho de José de Aguiar e de sua m.er Clara dos
Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MATILDE ROSA DE JE-
SUS, filha de João Pacheco Botelho e de sua m.er Inácia (…) dos Anjos, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Vig.º Francisco da Ponte Tavares e Francisco de Arruda, casado, m.or em
Santo António.
Assento p.º Cura de Santo António João Pedro Tavares.
Nota: Certidões a 20.09.1807 e 20.09.1810.

8 Fev.1779 JOÃO DE SOUSA PAVÃO, filho de João de Sousa, fal.º e de sua m.er Isabel de Vi-
veiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. TECLA DE JESUS, filha de Lean-
dro de Sousa, fal.º e de sua m.er Bárbara Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vig.º Francisco da Ponte Tavares e Tes.º André de Sousa Cabral, m.res

em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

14 Fev1779 MIGUEL FRANCISCO, filho de Miguel da Costa e de Maria Cabral, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MADALENA DE JESUS
(Maria Madalena?...), filha de André de Viveiros e de Joana de Medeiros, freg.s

que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Sousa Monte e André de Sousa Cabral, tesoureiro da Igreja,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

27 Mar.1779 ANTÓNIO PACHECO, filho de Francisco Raposo e de Maria Pacheco, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora da Graça, do Faial (da Terra), c.
c. MARIA DE JESUS, filha de António de Viveiros Pavão e de sua m.er Ana
Fernandes, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Aguiar, sapateiro e André de Sousa Cabral, tesoureiro.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

8 Jul.1779 JOÃO DE OLIVEIRA, filho de Sebastião de Oliveira, fal.º e de Gertrudes da
Rosa, nat. da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. FRAN-
CISCA DE JESUS, filha de Amaro de Sousa e de Vitória Cabral, freg.s da pa-
roquial de Santo António.
Test.as: António de Sousa de Nis, de Santo António e António de Sousa de Al-
meida, da Bretanha.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidão a 12 (?).09.1808.

24 Jul.1779 MATIAS DE AGUIAR SOUSA, filho de António de Aguiar Sousa e de Bárba-
ra de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JE-
SUS, filha de Pedro Botelho e de Antónia de Viveiros, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: P.e Cura Manuel Pinheiro de Mendonça e Vig.º Francisco da Ponte Tava-
res, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.
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22 Set.1779 LUÍS BOTELHO, filho de João do Couto e de Bárbara Botelho, fal.s, nat. e
freguês da paroquial de S. Pedro da vila da Ribeira Grande, c. c. JOSEFA RO-
SA DO REGO, filha de Alexandre de Viveiros e de Francisca do Rego, freg.s

da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura João Pedro Tavares e P.e Manuel Inácio Pacheco da Costa, ambos
da paroquial de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 4º grau de consanguinidade. Certidão a 20.05.1791.

22 Set.1779 JOSÉ DE VIVEIROS, filho de Francisco de Viveiros e de sua m.er Maria de
Sousa Botelho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. RO-
SA DE JESUS, filha de Bartolomeu Pavão e de sua m.er Francisca Botelho,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Tesoureiro André de Sousa Cabral e Matias de Viveiros Botelho, moço
solteiro e nat. de Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.
Nota: Certidão a 18.05.1789.

13 Dez.1779 MANUEL MACHADO, filho de Manuel Machado e de sua m.er Maria de Ar-
ruda, nat.s da paroquial de Nossa Senhora das Neves, da Relva, c. c. ROSA
FRANCISCA, filha de José de Arruda, ausente e de sua m.er Ana Maria, freg.s

da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura João Pedro Tavares e P.e Manuel Inácio Pacheco da Costa, m.res em
Santo António.
Asesento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

29 Mai.1780 ANTÓNIO DE VIVEIROS ALMEIDA, filho de Manuel do Couto, fal.º e de
Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DA
TRINDADE, filha de Manuel de Viveiros Bultão, fal.º e de Catarina de Arruda,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa Medeiros e António de Medeiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

12 Ago.1780 MIGUEL DO REGO, filho de João do Rego e de Josefa de Almeida, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de S. Sebastião dos Ginetes, c. c. MÉCIAS DE JESUS, filha de
João Botelho de Melo e de Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Aguiar e Joaquim de Viveiros, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

4 Out.1780 MANUEL DE ARAÚJO, filho de António de Viveiros Botelho, fal.º e de sua
m.er Mariana de Araújo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE
MEDEIROS, filha de Francisco de Medeiros e de sua m.er Antónia Xavier,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho, casado e Francisco do Couto, filho-família de Antó-
nio do Couto Cabral, todos m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.
Nota: 4º grau de consanguinidade.



23 Dez.1780 ANTÓNIO BOTELHO DE MEDEIROS, filho de José Gonçalves, fal.º e de
Laurência Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE VI-
VEIROS, filha de Matias de Oliveira, fal.º e de Maria de Viveiros, freg.s da pa-
roquial de Santo António.
Test.as: André de Sousa Cabral, tesoureirro e António José de Medeiros, estu-
dante, filho de António de Sousa de Nis.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

10 Jan.1781 PEDRO BOTELHO, filho de Brás Botelho, fal.º e de Maria da (Res)Surreição,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BÁRBARA DA ENCARNAÇÃO, filha
de António Botelho, fal.º e de Mariana de Araújo, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: António de Medeiros Cabral e Brás Botelho, sui juris, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade. Certidão a 24.06.1811.

17 Jan.1781 JOSÉ BOTELHO, filho de José Botelho e de sua m.er Maria de S. José, freg.s

da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. JOANA DA CON-
CEIÇÃO, filha de António de Arruda, fal.º e de sua m.er Josefa Pavoa, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros e Joaquim Tavares, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

19 Jan.1781 MIGUEL BOTELHO, filho de Jácome de Viveiros, fal.º e de Francisca de Me-
lo, estando ele em casa de Manuel Tavares, do sítio dos Remédios, do lugar da
Bretanha, em perigo de vida e já sacramentado, c. c. ROSA FRANCISCA (no
Texto: Rosa Maria), filha de André da Costa e de Catarina de Viveiros, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Aguiar e José Francisco Cabral, do mesmo sítio dos Remédios.
Celebrante: Cura João Inácio Tavares, da ermida dos Remédios.
Assento p.º Cura Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Este assento lê-se mal.

21 Mar.1781 AMARO DE ARRUDA, filho de Miguel Rodrigues e de sua m.er Joana Maria,
fal.s, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA MARIA DE MEDEIROS,
filha de Francisco de Medeiros Cabral e de sua m.er Maria Clara de Medeiros,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros Soares e Joaquim Tavares, casados, m.res em San-
to António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

10 Mai.1781 FRANCISCO DE AGUIAR FRIAS, filho de António de Aguiar e de sua mãe
Maria de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA MA-
RIA DE MEDEIROS, filha de Tomé Álvares de Melo e de sua mãe Bárbara de
Medeiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e José Francisco Botelho (na assinatura: Jo-
sé Inácio Botelho), sui juris, m.res em Santo António.
Celebrante: Padre Manuel de Medeiros Mota, cura actual na Ermida de Santa Bárbara.
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Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidão a 2.02.1791.

24 Mai.1781 PEDRO FERREIRA, filho de Manuel Ferreira, fal.º e de sua m.er Maria de Vi-
veiros Soares, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS,
filha de Roque Carvalho e de sua mãe Josefa de Melo, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Alferes António José do Rego, casado e António do Rego, filho-família
de Alexandre de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

16 Jun.1781 ANTÓNIO DE MEDEIROS MESAS, filho de Manuel de Mesas e de sua m.er

Isabel de Medeiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c.
ANA MARIA DE JESUS, filha de Manuel Botelho de Melo, fal.º e de sua m.er

Bárbara de Arruda, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Roberto de Oliveira e Manuel Botelho de Melo, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

19 Ago.1781 JOÃO DE SOUSA MOTA, viúvo de Maria Cabral, sep.ª na paroquial de Santo
António, de onde o contraente é freguês, c. c. ÚRSULA DA CONCEIÇÃO, fi-
lha de Adriano do Rego e de Francisca de Oliveira, fal.s, freg.s que foram da pa-
roquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e Francisco de Aguiar, sui juris, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.
Nota: Não teve bênçãos por ser mulher escandalosa.

25 Ago.1781 JOSÉ BOTELHO, filho de João Botelho e de Quitéria de Jesus, fal.s, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de António do Re-
go e de Esperança de Benevides, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da
Ajuda, da Bretanha.
Test.as: Manuel Machado, casado e Francisco de Aguiar, sui juris, freg.s da paro-
quial de Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

27 Ago.1781 JOÃO DE OLIVEIRA SOUSA, viúvo de Maria de Viveiros Albernás, sep.ª na
paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de André de
Viveiros da Costa e de Joana de Medeiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de
Santo António.
Test.as: José Ferreira e António de Medeiros, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

9 Set.1781 ANTÓNIO PEREIRA, filho de Manuel (Botelho) Ferreira e de Antónia Fran-
cisca, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. JOANA DE
JESUS, filha de André da Costa Camelo e de Catarina Botelho, freg.s da paro-
quial de Santo António.



Test.as: Morgado António Soares de Sousa Ferreira de Albergaria, casado e Luís
José de Medeiros da Costa, filho de António Caetano, m.res em S. José de Ponta
Delgada.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

10 Set.1781 JOSÉ CARVALHO BOTELHO, viúvo de Luzia da Costa, sep.ª na paroquial
de Santo António, c. c. TERESA BOTELHO, viúva de Francisco Duarte de
Medeiros, sep.º na paroquial de Santo António.
Test.as: António de Sousa de Nis, casado e Francisco de Medeiros, casado, m.res

em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

13 Set.1781 EST VÃO FERREIRA, filho de Manuel Ferreira, fal.º e de sua m.er Maria de
Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA BOTELHO, filha de
José Carvalho de Sousa e de sua m.er Luzia da Costa, fal.ª, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e António de Sousa de Nis, casado, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

11 Out.1781 JOÃO DO COUTO CABRAL, filho de João do Couto Cabral e de sua m.er

Maria de Medeiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c.
SEBASTIANA DE JESUS, filha de Amaro de Sousa e de sua m.er Vitória Ca-
bral, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho, casado, nat. de Santo António e Tes.º André de Sousa Cabral.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

22 Nov.1781 MANUEL HOMEM DE MELO, filho de António Botelho de Albernás e de
sua mãe Maria de Melo, fal.s, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MA-
RIA DE MEDEIROS, filha de João do Couto Cabral e de sua mãe Maria de
Medeiros Rosa, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão Francisco de Medeiros Pavão e Francisco José (Botelho), m.res

em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco de Sousa Tavares.

7 Dez.1781 ANDRÉ PACHECO, filho de Gaspar Pacheco e de sua mãe Rosa Gonçalves,
fal.s, freg.s que foram da paroquial do Divino Espírito Santo, da Maia, c. c. EU-
GÉNIA ROSA, filha de Matias de Oliveira e de sua m.er Maria de Viveiros,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão Francisco de Medeiros Pavão e Tes.º André de Sousa Cabral.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

12 Fev.1782 ANTÓNIO BOTELHO PACHECO, viúvo de Joana Baptista, sep.ª na paro-
quial de Santo António, c. c. MARIA DO ROSÁRIO, viúva de Vicente de Me-
deiros, sep.º na paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão Francisco de Medeiros Pavão e António de Sousa de Nis, m.res

em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
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8 Abr.1782 MANUEL DE MEDEIROS, filho de João de Viveiros Concelos e de sua m.er

Bárabara de Medeiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c.
c. TERESA DE JESUS, filha de António de Oliveira, fal.º e de sua m.er Maria
Cabral, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Concelos e João Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

13 Mai.1782 MANUEL TAVARES PACHECO, filho de Manuel Tavares Pacheco e de sua
m.er Úrsula da Conceição, nat.s e freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Luz,
dos Fenais, c. c. ROSA MARIA DOS ANJOS, filha de José Carvalho, ausente
e de sua m.er Joana de Arruda, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel Inácio Pacheco da Costa e João de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

16 Mai.1782 TOMÉ DE ARRUDA, filho de Pedro da Costa e Viveiros, fal.º e de sua mãe
Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA DO
ROSÁRIO,, filha de Manuel Homem Camelo e de sua mãe Antónia dos Santos,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Dr. Manuel Inácio de Sousa, da cidade de Ponta Delgada e o Capitão Jo-
ão José do Rego, m.or em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidão a 1.10.1806.

28 Jun.1782 MANUEL DE VIVEIROS BOTELHO, filho de António de Viveiros Benevi-
des e de sua mãe Vitória de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. GENOVEVA DE JESUS, filha de António de Melo e de sua mãe Maria de
Oliveira, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão Francisco de Medeiros Pavão e Tes.º André de Sousa Cabral,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.
Nota: Este assento lê-se muito mal.

13 Ago.1782 JOÃO PEREIRA, filho de Simão Pereira, fal.º e de Isabel de Benevides, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. FAUSTINA ROSA, filha de Francisco Nu-
nes, fal.º e de Ana de Benevides, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Joaquim António Jácome, freguês da Matriz de Ponta Delgada e Tes.º
André de Sousa Cabral.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

24 Set.1782 JOÃO DE FARIA, viúvo de Maria de S. José, sep.ª na Ermida de Santa Bárba-
ra, c. c. ÚRSULA PAVOA, filha de Luís de Medeiros e de Maria Pavoa, freg.s

da paroquial de Nossa Senhora da Conceição, dos Mosteiros.
Test.as: Cura de Santa Bárbara Manuel de Medeiros da Mota e Manuel Home,
sui juris, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

27 Fev.1783 JOSÉ PEREIRA, filho de Manuel Pereira Campos e de sua m.er Maria de Me-
deiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de



João de Viveiros Benevides e de sua m.er Ângela de Medeiros, freg.s da paroqui-
al de Santo António.
Test.as: Capitão Francisco de Medeiros Pavão, casado, m.or em Santo António e
Tes.º André de Spusa Cabral.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.
Nota: Certidão a 30.09.1807.

25 Abr.1783 MANUEL DE SOUSA, filho de António de Sousa Melo e de Rosa Botelho,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha
de André de Viveiros e de Francisca de Viveiros, fal.s, freg.s que foram da paro-
quial de Santo António.
Test.as: Luís Tavares, sui juris, e José Ferreira, casado, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

14 Jun.1783 JOSÉ PAULO, filho de António Paulo Botelho e de Maria dos Anjos, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. ANA DOS ANJOS, filha de António de Sousa
e de Júlia Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vig.º de Santo António Francisco da Ponte Tavares e o Tes.º André de
Sousa Cabral.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

14 Jun.1783 MANUEL BOTELHO, filho de Pedro da Costa e de Ana Botelho, fal.s, freg.s

que foram da paroquial de Santo António, c. c. ROSA DE JESUS, filha de An-
tónio de Melo, fal.º e de Joana Baptista, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António José de Miranda, estudante, sui juris, freguês da Matriz da cida-
de de Ponta Delgada e Vicente da Silva, casado, freguês de Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

24 Jun.1783 ANTÓNIO BORGES, filho de António Borges e de Simiana de Viveiros, fal.s,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. ANA MA-
RIA, filha de Francisco de Viveiros Cordeiro, ausente e de Antónia Tavares,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Oliveira e o Tes.º André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

13 Jul.1783 ANTÓNIO DE MEDEIROS (acrescentado: Anastásio), filho de Anastásio de
Medeiros e de Maria Soares, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
ANA JOAQUINA, filha de Manuel da Ponte e de Ana de Araújo, fal.s, nat.s da
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e João de Oliveira Cabral, casado, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.
Nota: À margem, se diz do contraente: nat. da Ajuda e não de Santo António,
mas o texto permanece intacto.

6 Ago.1783 SEBASTIÃO DE VIVEIROS, filho de João Velho, fal.º e de Isabel Antónia,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOAQUINA DE MEDEI-

245Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António



246 Miguel Soares da Silva

ROS, filha de Tomé (?) Alves de Melo e de Bárbara de Medeiros, fal.s, freg.s

que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Vig.º Francisco da Ponte Tavares e Tes.º André de Sousa Cabral.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.
Nota: Certidão a 13.12.1810.

17 Ago.1783 JOÃO BOTELHO DE MELO, filho de pai não sabido e de Quitéria de Santo
Amaro, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DOS SANTOS, filha
de José de Aguiar e de Clara dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e Francisco Botelho, filho-familiar de
Agostinho Botelho, freguês de Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

7 Set.1783 MANUEL DE VIVEIROS DE ARRUDA, filho de Francisco de Viveiros Bul-
tão e de Apolónia de Arruda, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DE JESUS, filha de pai oculto e de Antónia de Aguiar, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros, freguês de Santo António e Tes.º André de Sousa Cabral.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.
Nota: Certidão a 26.12.1856.

16 Set.1783 JOSÉ BOTELHO DE MELO, filho de Manuel Botelho de Melo e de Antónia
Ferreira, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DOS SANTOS, filha de José Tavares e de Ana de Medeiros, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e Francisco Botelho, casado, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

20 Set.1783 ANTÓNIO DE ARAÚJO, filho de João Rodrigues de Araújo e de Francisca
Tavares, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA
BOTELHO, filha de Pascoal Botelho e de Maria Pereira, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e António Botelho, casado, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

1 Dez.1783 LOURENÇO TAVARES, viúvo de Ana de Oliveira, freguês da paroquial de
Santo António, c. c. ROSA MARIA DE JESUS, filha de Manuel Botelho de Me-
lo e de Antónia de Sousa, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: António José Baptista, casado e José de Medeiros, casado, m.res em San-
to António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

11 Jan.1784 MANUEL DE MELO, filho de João Botelho Cabeceira(s) e de Maria de Araú-
jo, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE ARAÚJO, filha de
João Rodrigues de Araújo e de Francisca Tavares, fal.s, freg.s que foram da pa-
roquial de Santo António.



Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e Francisco de Medeiros Camelo, casado,
freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

12 Fev.1784 MATIAS DE MELO, filho de João de Melo e de Josefa Pereira, freg.s da paro-
quial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de António Botelho do
Couto e de Maria de Araújo, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros, freguês desta paroquial e Tes.º André de Sousa Ca-
bral, do mesmo lugar.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

5 Abr.1784 JOÃO DA CÂMARA, filho de António Cabral e de Feliciana da Câmara, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora da Conceição, dos Mosteiros, c.
c. ANTÓNIA DE VIVEIROS, filho de António de Viveiros Pavão e de Ana
Fernandes, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e José Rebelo, sui juris, nat.s de Santo An-
tónio (e José Homem da Costa).
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

26 Mai.1784 MANUEL DE VIVEIROS BULTÃO, filho de Manuel de Viveiros Bultão e de
Catarina de Arruda, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c.
D. JOSEFA FRANCISCA, filha de Manuel de Albernás e de D. Francisca da
Silva, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e Manuel Pereira Campos, casado, freguês
de Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

29 Mai.1784 JOSÉ REBELO, viúvo de Maria da Conceição, sep.ª na paroquial de Nossa
Senhora da Luz, do lugar dos Fenais, de onde o contraente é freguês, c. c. VI-
TÓRIA BOTELHO, viúva de António de Araújo, sep.º na paroquial de Santo
António, de onde a contraente é freguesa.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e Pascoal Botelho, casado, freguês de Santo
António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

7 Jun.1784 ANTÓNIO CARVALHO, filho de Francisco Carvalho e de Ana Maria, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DOS ANJOS, filha de António
Botelho Martins e de Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho e Manuel Carvalho Mancebo, (…).
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

16 Jun.1784 JOÃO SOARES DE ARRUDA, filho de Matias de Sousa Soares e de Maria de
Viveiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. ANA RO-
SA, filha de Manuel Homem Camelo e de Antónia dos Santos, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Machado, casado e Manuel Homem Camelo, moço solteiro, sui
juris, nat.s de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
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3 Ago.1784 JOÃO RODRIGUES, filho de António Rodrigues e de Antónia de Oliveira,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE SANTO
ANDRÉ, filha de João Camelo e de Jacinta de Benevides, fal.s, freg.s que foram
da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros, freguês desta paroquial e Tes.º André de Sousa Cabral.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

10 Out.1784 JOSÉ DE VIVEIROS, viúvo de Ana da Assunção, freguês da paroquial de
Santo António, c. c. MARIA DE S. JOSÉ, filha de João Homem da Costa e de
Maria da Costa, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão Francisco de Medeiros Pavão, casado e Tes.º André de Sousa
Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.
Nota: Ao cimo deste assento se diz: «Advirto que esta contraente de seu nome é
Maria de Viveiros, filha de João de Viveiros Homem e de sua m.er Maria Mar-
tins e nos termos davam ambos os sobrenomes que faz confusão, mas são estes
contraentes; tinham impedimento de que não alcançaram dispensa».

7 Nov.1784 MANUEL DE MEDEIROS, filho de Manuel de Medeiros e de Gertrudes de S.
Matias, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
FRANCISCA, filha de Manuel Botelho e de Antónia Francisca, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de Santo António.
Test.as: António Pereira, casado e o Tes.º André de Sousa Cabral, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidão a 17.07.1815.

7 Nov.1784 ANTÓNIO NUNES, viúvo de Maria de Viveiros, freguês da paroquial de Santo
António, c. c. MARGARIDA DE VIVEIROS, filha de Manuel de Viveiros de
Almeida, fal.º e de Antónia de Benevides, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Homem da Costa, sui juris, e o Tes.º André de Sousa Cabral, m.res

em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

15 Nov.1784 PEDRO DA ROCHA, viúvo de Joana de Medeiros, sep.ª na paroquial de Nos-
sa Senhora da Ajuda, da Bretanha, freguês de Santo António, c. c. FRANCIS-
CA DE JESUS, filha de Manuel Cabral e de Maria de Viveiros, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Oliveira, casado e o Tes.º André de Sousa Cabral.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

18 Nov.1784 JOÃO PEDRO CARVALHO, filho de Roque Carvalho e de Josefa de Melo,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DOS SANTOS, filha de
Manuel Cabral, fal.º e de Francisca Inácia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Carvalho, casado e o Tes.º André de Sousa Cabral, m.res em San-
to António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.



22 Nov.1784 MANUEL DA CUNHA, filho de Francisco da Cunha e de Maria da Ponte,
fal.s, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA DE JESUS, filha de
Francisco de Lima e de Bárbara Botelho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de
Nossa Senhora da Apresentação das Capelas.
Test.as: Manuel Botelho e João de Lima, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

28 Nov.1784 ANTÓNIO DE SOUSA (DA MOTA), filho de Manuel da Mota e de Ana Ma-
ria da Ressurreição, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Breta-
nha, c. c. MARGARIDA DE JESUS, filha de Matias da Costa e de Isabel
Botelho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Aguiar, sapateiro e o Tes.º André de Sousa Cabral, m.res em San-
to António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

2 Dez.1784 MANUEL DA COSTA BULHÃO, filho de Manuel Bulhão e de Teresa Carva-
lho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Breta-
nha, c. c. BÁRBARA DA CONCEIÇÃO, filha de António de Viveiros Bultão,
fal.º e de Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Aguiar, sapateiro e o Tes.º André de Sousa Cabral.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

16 Jan.1785 JOSÉ BOTELHO PAVÃO, filho de Francisco Carvalho e de Ana Maria de
Sousa, nat.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DOS ANJOS,
filha de João de Deus, fal.º e de Isabel Antónia, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Francisco de Viveiros Rego e o Tes.º André de Sousa Cabral.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

24 Jan.1785 JOSÉ DE SOUSA, filho de Pedro de Melo e de Susana de Sousa, fal.s, freg.s

que foram da paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais, c. c. MARIA DE
MEDEIROS, viúva de Manuel Homem, sep.º na paroquial de Santo António,
de onde a contraente é freg.ª.
Test.as: João do Couto Cabral e Francisco de Medeiros, do lugar dos Fenais, casados.

7 Fev.1785 FRANCISCO DA CUNHA, viúvo de Maria Cabral, sep.ª na paroquial de San-
to António, de onde o contraente é freguês, c. c. JOANA FRANCISCA DE
MEDEIROS, filha de Manuel Moreira e de Sebastiana dos Santos, freg.s da pa-
roquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: P.e José de Viveiros, m.or em Santo António e o Tes.º André de Sousa Cabral.
Celebrante: Cura João Pedro Tavares.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

4 Abr.1785 JOÃO DA COSTA BULHÃO, filho de Manuel Bulhão e de Teresa Travassos
(Ver acima: 2.12.1784), fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora
da Ajuda, da Bretanha, c. c. JOANA DE ARRUDA, filha de Manuel de
Viveiros Bultão e de Catarina de Arruda, fal.s, freg.s que foram da paroquial de
Santo António.
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Test.as: Francisco de Aguiar, sapateiro e Manuel de Viveiros Bultão, casados,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

17 Abr.1785 MANUEL JOSÉ, filho de Vicente Ferreira e de Quitéria de Benevides, fal.ª,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, c. c. MA-
RIA JOAQUINA, filha de António Ferreira e de Isabel Botelho, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e António de Sousa, pedreiro, casado, m.res

em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

22 Jun.1785 MANUEL SOARES DE ARRUDA, filho de Matias de Sousa Soares e de Ma-
ria de Viveiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. RO-
SA DE JESUS, filha de Manuel de Benevides e de Clara de Viveiros, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e João Soares, casado, freguês de Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

24 Ago.1785 FRANCISCO CARVALHO, filho de Roque Carvalho e de Josefa de Melo,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA MARIA, filha de Agostinho
de Oliveira e de Antónia Maria, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros e António José de Miranda, estudante, m.res em San-
to António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

11 Set.1785 JOSÉ DE SOUSA, filho de Francisco de Sousa e de Antónia da Silva, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BÁRBARA DE JESUS, filha de José
de Arruda e de Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Machado e Francisco Botelho, filho-família de Agostinho Bote-
lho, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

26 Out.1785 ANTÓNIO DE VIVEIROS, filho de António de Viveiros Homem, fal.º e de
Mariana de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. TERESA DE
JESUS, filha de Gonçalo de Oliveira e de Maria de Medeiros, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: P.e Bernardino José Soares, cura na Ermida de Santa Bárbara e António
Tavares, casado, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

29 Out.1785 JOSÉ DE SOUSA DE NIS, filho de António de Sousa de Nis e de Maria Antó-
nia de Melo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. GERTRUDES DA ES-
TRELA, filha de Francisco de Viveiros de Almeida, fal.º e de Maria do Rosário,
freg.s da paroquial de Santo António.



Test.as: Caetano José Tavares, do lugar de Rabo de Peixe e Manuel de Viveiros,
de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

12 Nov.1785 ANTÓNIO PEREIRA, filho de Manuel Pereira e de Maria Botelho, freg.s da pa-
roquial de Santo António, c. c. ANA DOS SANTOS, filha de Manuel de Oliveira
e de Isabel e Medeiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Viveiros Cordeiro e António de Mesas, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: Certidão a 5.02.1805.

13 Nov.1785 MANUEL LEDO, filho de João Ledo, fal.º e de Maria de Viveiros, freg.s da pa-
roquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de Manuel de Medeiros
da Costa e de Maria de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão Francisco de Medeiros Pavão e Tes.º André de Sousa Cabral,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

13 Nov.1785 ANTÓNIO DE MEDEIROS, filho de Manuel de Medeiros Melo e de Maria
de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JE-
SUS, filha de António da Costa Medeiros e de Maria Antónia, nat.s e freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão Francisco de Medeiros Pavão e Tes.º André de Sousa Cabral,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

20 Nov.1785 JOSÉ BOTELHO, filho de António de Revoredo e de Joana Botelho, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. JOSEFA INÁCIA, filha de Francisco de Me-
deiros Moura e de Francisca do Rosário, fal.ª, freg.s da paroquial da Matriz de
Nossa Senhora da Estrela, da Vila da Ribeira Grande.
Test.as: Capitão João José do Rego, desta paroquial e Capitão Agostinho Pache-
co, da cidade de Ponta Delgada.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

12 Dez.1785 JOSÉ DE BENEVIDES, filho de Manuel de Benevides e de Clara de Viveiros, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DOS SANTOS, filha de João
Ferreira de Albernás, fal.º e de Rosa Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Inácio Manuel Soares e José Inácio, filho-família de Inácio Soares, freg.s

da paroquial de S. José de Ponta Delgada.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

19 Dez.1785 ANTÓNIO BOTELHO CAMELO, filho de Manuel Camelo e de Maria de
Viveiros, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c.
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ANA DE VIVEIROS, filha de António de Viveiros Rodovalho e de Maria do
Rosário, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e António de Medeiros Cabral, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

15 Jan.1786 MANUEL DE FARIA, viúvo de Vitória de Medeiros, sep.ª na Ermida de Santa
Bárbara, c. c. MARIA DA RESSURREIÇÃO, viúva de Francisco Rebelo, sep.º
na Misericórdia da cidade de Ponta Delgada, freg.ª da Matriz de S. Sebastião da ci-
dade e «por hora m.res neste lugar de Santo António, onde actualmente são freg.s».
Test.as: Manuel Homem e João Soares, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

17 Jan.1786 MANUEL BOTELHO PACHECO, filho do Capitão Manuel de Viveiros Be-
nevides e de Joana Pacheco, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo Antó-
nio, c. c. ANA MARIA, filha de Manuel Soares Camelo, fal.º e de Joana do
Couto, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e Manuel Velho, viúvo, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

19 Jan.1786 ANTÓNIO BOTELHO DE MELO, filho de António Paulo Botelho e de Ma-
ria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE
MEDEIROS, filha de Leandro de Sousa de Medeiros, fal.º e de Francisca Bote-
lho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Viveiros Costa, viúvo e Manuel de Medeiros, casado, freg.s

de Santo António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.
Nota: Certidão a 15.03.1831.

2 Abr.1786 JOSÉ CABRAL, filho de Manuel Cabral, fal.º e de Francisca Inácia, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. JOANA BAPTISTA, filha de Roque Carvalho
e de Josefa de Melo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e João de Oliveira, casado, freg.s de Santo
António.
Assento p.º Cura João Pedro Tavares.

7 Jun.1786 ANTÓNIO DE SOUSA MEDEIROS, filho de António de Sousa Medeiros e
de Júlia Botelho, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA MARIA
DE JESUS, filha de Manuel de Viveiros Pimentel, fal.º e de Isabel de Melo,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Dr. Inácio Manuel de Sousa, da cidade de Ponta Delgada e o Capitão Jo-
ão José do Rego, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

16 Jul.1786 JOSÉ DE MELO, filho de António de Melo e de Maria de Oliveira, fal.s, freg.s

que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE VIVEIROS BAP-
TISTA, filha de António de Viveiros Rodovalho e de Maria de Viveiros, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António.



Test.as: José Homem da Costa e o Tes.º André de Sousa Cabral, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

10 Ago.1786 ANTÓNIO BOTELHO, filho de Pedro Botelho e de Antónia de Viveiros,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOSEFA DOS ANJOS, filha de An-
tónio de Melo, fal.º e de Joana de Melo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Cura de Santo António Filipe Francisco de Medeiros e o Tes.º André
de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.
Nota: 3º grau simples e 4º grau duplicado de consanguinidade. Certidão a
15.03.1831.

5 Set.1786 SILVESTRE DE OLIVEIRA PAVÃO, filho de Manuel de Oliveira e de Maria
Pavoa, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora das Candeias, da
Candelária, c. c. MARIA DE MELO, viúva de António Carvalho, sep.º na pa-
roquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros, de Santo António e o Tes.º André de Sousa Cabral.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

17 Set.1786 ANTÓNIO BOTELHO, filho de Caetano Botelho e de Maria da Natividade, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DO ROSÁRIO, filha de Antó-
nio de Oliveira Moura e de Maria Cabral, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros e o Capitão João José do Rego, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Filipe Francisco de Medeiros.
Nota: 4º grau de consanguinidade duplicado.

4 Out.1786 MANUEL DE MEDEIROS MELO, viúvo de Maria de Viveiros, sep.ª na pa-
roquial de Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. MARGARIDA
DOS SANTOS, filha de João de Viveiros Velho, fal.º e de Isabel Antónia de
Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel José de Medeiros, filho-família de António de Sousa de Nis e o
Tes.º André de Sousa Cabral.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.

16 Nov.1786 MANUEL TAVARES, viúvo de Ana dos Santos, sep.ª na paroquial de Santo
António, de onde o contraente é freguês, c. c. MARIA DE VIVEIROS, viúva
de Francisco de Sousa Medeiros, sep.º na paroquial de Santo António, de onde a
contraente é freg.ª. 
Test.as: Manuel José de Medeiros, filho de António de Sousa Dinis e o Tes.º An-
dré de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.

24 Dez.1786 ANTÓNIO BOTELHO, filho de Vicente Botelho e de Catarina Botelho, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de João de Vi-
veiros e de Francisca da Assunção, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho e João de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.
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19 Fev.1787 ANTÓNIO ANASTÁSIO DE MEDEIROS, viúvo de Ana dos Santos, sep.ª na
paroquial de Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. JOANA DE
MEDEIROS DE JESUS, filha de Bento de Melo e de Ana Cabral, fal.s, freg.s

que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Carvalho Mancebo e João de Oliveira, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura António José de Melo.
Nota: Assina também o Vig.º Francisco da Ponte (Tavares).

19 Fev.1787 MANUEL VELHO, viúvo de Ana de Viveiros, sep.ª na paroquial de Santo An-
tónio, de onde o contraente é freguês, c. c. ANA DE MEDEIROS, viúva de An-
tónio Botelho Tavares, sep.º na paroquial de Santo António, de onde a
contraente é freg.ª.
Test.as: João do Couto Cabral e Francisco de Medeiros Soares, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

21 Abr.1787 JOÃO DE SOUSA, filho de Jacinto de Sousa e de Antónia do Espírito Santo,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. ANTÓNIA
DOS SANTOS, filha de Manuel Botelho de Melo, fal.º e de Bárbara de Arruda,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Medeiros e o tes.º André de Sousa Cabral, m.res em Santo
António.

23 Jun.1787 JOSÉ DE MEDEIROS, filho de Francisco de Sousa Medeiros e de Bernarda
dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JE-
SUS, filha de Francisco de Sousa Aleixo e de Antónia da Silva (?), fal.s, freg.s

que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e João Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

16 Fev.1788 ANTÓNIO PEREIRA (DE FRIAS), filho de Manuel de Medeiros Frias e de
Maria do Rosário, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE
JESUS, filha de António Álvares Botelho e de Isabel de Medeiros, fal.s, freg.s

da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura de Santa Bárbara Bernardino José Soares e o Tes.º André de Sousa
Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.

8 Mar.1788 ANTÓNIO DE ARRUDA, filho de Francisco de Viveiros e de Apólia (?) de Ar-
ruda, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, filha de João
Soares de Albernás, fal.º e de Rosa Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e André Pacheco, casados, m.res em Santo
António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco da Ponte Tavares.



11 Jul.1788 JOSÉ DE OLIVEIRA, filho de Agostinho de Oliveira e de Antónia Maria,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO ESPÍ-
RITO SANTO, filha de António Paulo Botelho e de Maria de Viveiros, freg.s

da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e João de Oliveira, casado, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura de Santo António José António de Braga.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

23 Jul.1788 JOÃO BOTELHO DO COUTO, filho de António Botelho do Couto e de Ma-
ria de Araújo, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA
DO ROSÁRIO, filha de Manuel de Medeiros Sousa e de Perpétua da Rosa,
nat.s da paroquial de Santo António.
Test.as: André de Sousa Cabral e Matias Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.

Visto em visita nesta freguesia de Santo António
em 6 de 8.bro de 1788

5 Nov.1788 AGOSTINHO DE SOUSA, filho de Tomás de Sousa e de Penólia (?) (Apoló-
nia) Tavares, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS, filha de Joaquim de Viveiros Pavão e de Águeda dos Santos, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Aguiar e André de Sousa, casados, m.res em Santo António.
Assento pelo Vice-vig.º José Francisco Tavares.
Nota: Certidões a 9.01.1789 e 11.03.1825.

9 Nov.1788 JOSÉ DE AGUIAR, filho de Joaquim de Viveiros e de Águeda dos Santos,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de Tomás
de Sousa e de A(polónia) de Sousa Tavares, fal.s, freg.s que foram da paroquial
de Santo António.
Test.as: Francisco de Aguiar, casado e Francisco de Medeiros, solt.º, sui juris,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares.

23 Nov.1788 MATIAS BOTELHO, filho de Manuel Botelho e de Ana Francisca, fal.s, freg.s

que foram da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, filha de Antó-
nio Cordeiro e de Maria de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros Cabral e António de Medeiros Costa, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.

28 Jan.1789 SILVESTRE DE ARRUDA, filho de António de Arruda e de Josefa Pavoa,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. JOSEFA DE JESUS,
filha de António de Aguiar Sousa e de Bárbara de Jesus, fal.s, freg.s que foram
da paroquial de Santo António.
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Test.as: P.e José de Viveiros e André de Sousa, casado, m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

22 Fev.1789 JOSÉ DE ARRUDA, filho de António de Arruda, fal.º e de Maria Correia,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA MARIA, filha de José de Arru-
da e de Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Machado e André de Sousa, casados, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares.
Nota: Certidão a 16.04.1831. 3º grau de consanguinidade.

3 Mai.1789 VALÉRIO CABRAL, filho de António Cabral e de Feliciana da Câmara, fal.s, freg.s

que foram da paroquial de Nossa Senhora da Conceição, dos Mosteiros, c. c. MA-
RIA DE VIVEIROS, viúva de António Pacheco, sep.º na Ermida de Santa Bárbara.
Test.as: Joaquim de Viveiros Pavão e António de Arruda, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares.

11 Jul.1789 JOÃO ANTÓNIO, filho de Francisco de Viveiros e de Antónia dos Santos,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOSEFA, fi-
lha de João da Câmara e de Antónia Francisca, freg.s da Matriz de Santa Cruz,
da Lagoa.
Test.as: Vicente de Sousa e Francisco de Viveiros Vultão, casados, m.res em San-
to António.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares.

21 Set.1789 SILVESTRE DE ARRUDA, viúvo de Josefa de Jesus, freguês da paroquial de
Santo António, c. c. TERESA CABRAL, filha de Manuel Botelho, fal.º e de
Maria Cabral, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Arruda, irmão do contraente e Silvestre de Oliveira, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.

14 Out.1789 BRÁS DE VIVEIROS, filho de Brás de Viveiros Botelho, fal.º e de sua m.er

Antónia da Ressurreição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA
DE MELO, filha de Manuel de Medeiros de Almeida e de sua m.er Vitória de
Melo, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura António José de Melo e António de Medeiros Cabral, m.res em San-
to António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

2 Jan.1790 MANUEL DE VIVEIROS, filho de Francisco Ferreira e de sua m.er Maria de
Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FELÍCIA DE ARRUDA,
filha de António de Arruda e de sua m.er Bárbara de Arruda, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: Cura António José de Melo e Cura de Santa Bárbara Manuel Inácio Pa-
checo da Costa, m.res em Santo António.



Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

28 Jan.1790 MANUEL DE AGUIAR, filho de José de Aguiar e de sua m.er Clara de S. José,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA ROSA DE JESUS, filha
de João de Viveiros de Benevides e de sua m.er Ângela de Medeiros, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente da Silva e Francisco de Aguiar, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig. Francisco Nunes Franco.

31 Mar.1790 JOÃO DE VIVEIROS, filho de Miguel de Viveiros e de sua m.er Mariana de
Medeiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA
BOTELHO, filha de Manuel Alves da Cunha e de sua m.er Bernarda Botelho,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros e António Nunes, casado, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

27Jun.1790 JOÃO DE OLIVEIRA, filho de João de Oliveira e de Rosa Botelho, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, filha de Manuel de Olivei-
ra da Costa e de Josefa Botelho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo
António.
Test.as: Vig.º Francisco Nunes Franco e Cura Manuel Inácio Pacheco da Costa.
Assento p.º Cura António José de Melo.

5 Set.1790 FRANCISCO BERNARDO DE MELO, filho de António de Carvalho, fal.º e
de sua m.er Maria da Cruz, freg.s da paroquial de Santo Espírito, da Ilha de San-
ta Maria, c. c. MARIA LEONOR DE JESUS, filha de Manuel Tavares e de
sua 1ª m.er Vitória de Viveiros, fal.ª, nat.s da paroquial de Nossa Senhora das
Neves, da Relva.
Test.as: Manuel de Aguiar e Francisco de Aguiar, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

4 Out.1790 JOÃO DE VIVEIROS, filho de Francisco Ferreira e de Maria de Viveiros,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA MARIA ,  filha de
Manuel de Albernás e de sua m.er Maria de Aguiar, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: João Soares do Rego, casado, m.or nos Fenais da Luz e Tomé de Arruda,
m.or em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: A folha 96 não existe.

7 Abr.1791 ANTÓNIO DE MEDEIROS PAVÃO, filha de Ana de Medeiros e de pai ocul-
to, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA FRANCISCA DE ARAÚ-
JO, filha de António Botelho do Couto e de sua 1ª m.er Maria de Araújo, fal.ª,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: António Carvalho e André Pacheco, casados, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
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24 Jul.1791 VICENTE DE SOUSA, viúvo de Francisca de Jesus, freguês da paroquial de
Santo António, c. c. FRANCISCA DE VIVEIROS, filha de António de Vivei-
ros da Costa e de Vitória de Melo Viveiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial
de Santo António.
Test.as: Vicente da Silva, m.or em Santo António e José de Aguiar (Mancebo),
solt.º, m.or nas Capelas.
Assento p.º Cura António José de Melo.

7 Ago.1791 AMARO DE ARRUDA, viúvo de Ana de Medeiros, sep.ª na paroquial de San-
to António, de onde o contraente é freguês, c. c. MARIA JOAQUINA DE JE-
SUS, filha de José de Aguiar e de Clara de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Francisco de Aguiar Mancebo e Manuel de Aguiar, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: 4º grau de consanguinidade. Certidão a 4.05.1814. O contraente assina o termo.

14 Ago.1791 MANUEL FERREIRA, filho de António de Viveiros, fal.º e de sua m.er Maria
de Viveiros da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA JOAQUI-
NA, filha de Francisco da Costa, ausente e de sua m.er Mariana de Melo, nat.s da
paroquial de S. Pedro da cidade de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel de Viveiros de Melo, m.or em Santo António e João Pereira, m.or

em S. Pedro de Ponta Delgada.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

31 Dez.1791 JOSÉ DA COSTA, filho de José da Costa e de sua m.er Sebastiana de Sousa,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. ANA MARIA, filha
de Manuel de Viveiros Pavão e de Maria do Espírito Santo, fal.s, freg.s que fo-
ram da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas, m.ra em San-
to António.
Test.as: Cura António José de Melo e André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: Certidão a 4.06.1849.

21 Jan.1792 LUÍS CABRAL DE MELO, filho de José Bulhão, ausente e de Bárbara Cabral
de Melo, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Anunciação, da Achada Gran-
de, c. c. ANA MARIA, filha de Manuel Ferreira, fal.º e de sua m.erAna Maria,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Melo e José de Sousa de Nis. m.or em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

17 Fev.1792 JOSÉ DE MEDEIROS, filho de Manuel de Medeiros de Melo e de sua m.er

Maria de Viveiros, nat.s e freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCIS-
CA DE JESUS, filha natural de José de Oliveira Moura, fal.º e de Ana da Gló-
ria, bapt.ª na paroquial de S. Sebastião da cidade de Ponta Delgada, m.ra em
Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros de Melo e Vicente de Sousa, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.



10 Mar.1792 MANUEL CARREIRO, filho de Francisco Carreiro e de sua m.er Maria Pacheco,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Graça, do lugar do Faial (da Terra), c. c.
FRANCISCA DE JESUS, filha de Francisca do Rosário e de pai oculto, bapt.ª na
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, ambos m.res em Santo António.
Test.as: Cura do Pilar da Bretanha José Francisco Moreira e António José de Me-
lo, cura de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

20 Mai.1792 FRANCISCO DE MEDEIROS, filho de Pedro de Medeiros e de sua m.er Isa-
bel de Viveiros Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS, filha de Francisco de Viveiros de Almeida e de sua m.er Maria do Rosá-
rio, fal.s, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros e André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

17 Jun.1792 JOÃO DE MEDEIROS, filho de Bartolomeu de Medeiros, fal.º e de sua m.er

Maria Botelho do Nascimento, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. QUI-
TÉRIA DA ESTRELA, filha de José de Sousa e de sua m.er Maria de Viveiros,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Aguiar (o Velho) e outro Francisco de Aguiar (o Moço),
m.res em Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

1 Ago.1792 MANUEL MARTINS, filho de João da Câmara e de sua m.er Antónia Francis-
ca, freg.s da Matriz de Santa Cruz da vila da Lagoa, c. c. FRANCISCA DE VI-
VEIROS, filha de Francisco Ferreira e de sua m.er Maria de Viveiros, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Morgado João António do Rego, dos Fenais da Luz e o Morgado Tomás
Barbosa Furtado, da vila da Ribeira Grande.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

6 Ago.1792 JOSÉ SOARES BOTELHO, filho de Manuel Soares Ferreira e de sua m.er Ca-
tarina Botelho, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das Cape-
las, c. c. MARIA ROSA DE MEDEIROS, filha de Maurício da Costa, fal.º e
de sua m.er Vitória de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e André Francisco Borges de Sousa e o Morgado Joaquim José Álvares
Cabral.
Celebrante: vig.º das Capelas António José de Medeiros Vasconcelos.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

22 Nov.1792 JOSÉ DE AGUIAR, viúvo de Maria de Jesus, freguês da paroquial de Santo
António, c. c. BERNARDA DOS ANJOS, filha de João Botelho e de Ana da
Ressurreição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Arruda e Manuel de Viveiros, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.
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4 Mar.1793 ANTÓNIO PEREIRA, viúvo de Joana de Jesus, freguês da paroquial de Santo
António, c. c. MARIA DOS SANTOS, filha de Pascoal Botelho e de Maria da
Cruz, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Pedro de Sousa Botelho, m.or nas Capelas e Manuel de Medeiros da
Costa, casados, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.
Nota: «Não receberam as bênçãos por não ter tempo» …faleceu antes de re-
ceberem as bênçãos… O livro de Óbitos de Santo António (l.º 3º: 1767 –
1803) não confirma este falecimento, possivelmente por residirem fora da
freguesia.

26 Abr.1793 SEBASTIÃO DE VIVEIROS, filho de Francisco Ferreira e de Maria de Vivei-
ros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO,
filha de Manuel Homem Camelo e de Antónia dos Santos, fal.s, freg.s que foram
da paroquial de Santo António.
Test.as: André de Sousa Cabral e Tomé de Arruda, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.

28 Abr.1793 FRANCISCO DE ARRUDA, filho de António de Arruda e de sua m.er Bárbara
de Arruda, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ENCARNA-
ÇÃO, filha de José de Viveiros Camelo e de sua m.er Maria do Céu, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Aguiar e João Soares de Arruda, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: Certidão a 29.12.1852. Termo bastante ilegível.

12 Jul.1793 JOÃO DE FRIAS, filho de Manuel de Frias e de sua m.er Maria do Rosário,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. QUITÉRIA DO ROSÁRIO, filha de
Manuel Pereira Campos e de sua m.er Maria de Medeiros, fal.s, freg.s que foram
da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho e André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

9 Dez.1793 LUÍS PEREIRA, filho de Joaquim Pereira e de sua m.er Maria dos Anjos, fal.ª,
freg.s da Matriz de Nossa Senhora da Assunção, de Vila do Porto, na ilha de
Santa Maria, c. c. EUGÉNIA DE PIMENTEL, filha de Manuel de Pimentel e
de Rosa Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: André de Sousa Cabral e Francisco de Medeiros Rego (o corpo do texto
deixa entender: Viveiros…), m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.

11 Dez.1793 ANTÓNIO NUNES, filho de Joaquim Álvares, fal.º e de sua m.er Joana Baptis-
ta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. GENOVEVA DOS ANJOS, filha
de Manuel da Costa Ponte e de sua m.er Francisca de Viveiros, freg.s da paroqui-
al de Santo António.
Test.as: Cura António José de Melo e o P.e José de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.



21 Dez.1793 JOÃO DA SILVA, filho de José Vieira e de sua m.er Catarina Rosa, freg.s da
Matriz de Santa Cruz, da ilha Graciosa, m.res em S. Sebastião de Ponta Delga-
da, c. c. MARIA DE JESUS, filha de José Borges e de Antónia Botelho, freg.s

da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros e André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

14 Abr.1794 JOÃO DA PONTE, filho de António da Ponte e de sua m.er Jacinta da Estrela,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, filha de Manuel
Pereira, fal.º e de sua m.er Sebastiana de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Paulo Tavares e António de Arruda, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

15 Mai.1794 JOSÉ DA COSTA RESENDES, filho de Lourenço da Costa e de sua m.er Ma-
ria de Resendes, fal.s, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Graça, do Faial,
m.or em Santo António, c. c. MARIA INÁCIA, viúva de João Machado, sep.º
na paroquial de S. Sebastião da cidade de Ponta Delgada, de onde a contraente é
freguesa.
Test.as: Francisco Inácio da Costa, m.or em Ponta Delgada e Francisco de
Aguiar, o velho, m.or em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

10 Ago.1794 MANUEL DE SOUSA E MELO, filho de Manuel de Sousa Benevides e de
sua m.er Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
ANA DE VIVEIROS, filha de Francisco Cabral e de sua m.er Margarida de Vi-
veiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Nunes e André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

21 Set.1794 MANUEL CARVALHO, viúvo de Maria de S. José, sep.ª na paroquial de San-
to António, de onde o contraente é freguês, c. c. MARIA DE JESUS, filha de
António de Viveiros, fal.º e de sua m.er Mariana dos Anjos, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho do Rego, solt.º e Miguel Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

23 Nov.1794 ANTÓNIO DE VIVEIROS FRIAS, filho de José de Viveiros Frias e de sua
m.er Antónia de Medeiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António,
c. c. MARIA DOS ANJOS, filha de Manuel de Sousa, fal.º e de sua m.er Antó-
nia da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura de Santa Bárbara Manuel Inácio Pacheco Botelho (o apelido é da
Costa) e Francisco de Aguiar, m.or em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

27 Nov.1794 JOSÉ DE MELO BOTELHO, filho de Manuel de Melo Botelho e de sua m.er

Maria dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA MARIA DE
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MEDEIROS, filha de Vicente Botelho e de sua m.er Catarina de Medeiros,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Vasconcelos e Manuel de Viveiros Pimentel, m.res em
Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

12 Fev.1795 MANUEL LEDO, viúvo de Maria de Jesus, sep.ª na paroquial de Santo Antó-
nio, c. c. INÁCIA MARIA, filha de Francisco Nunes, fal.º e de sua m.er Ana de
Benevides, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Nunes e José Carvalho Botelho, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

21 Ago.1795 ANTÓNIO JOSÉ DE MEDEIROS, filho de Manuel de Medeiros e de sua
m.er Josefa Vieira, fal.s, freg.s da paroquial de Nossa Senhora dos Anjos, da Vila
de Água de Pau, c. c. ANTÓNIA DE JESUS, filha de Manuel de Medeiros de
Melo e de sua 1ª m.er Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: O vig.º Francisco Nunes Franco e o R.ºAntónio José de Miranda, m.or na
cidade de Ponta Delgada.
Assento p.º Cura António José de Melo.
Nota: Na Quaresma deste ano, o contraente residia na paroquial de Santos Ve-
lhos, em Lisboa.

17 Set.1795 MANUEL HOMEM CAMELO, filho de Manuel Homem Camelo e de sua
m.er Apolónia dos Santos, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António,
c. c. MARIA JOAQUINA, filha de José de Araújo e de sua m.er Antónia Fran-
cisca, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Conceição, dos Mosteiros.
Test.as: R.º António José de Miranda, m.or na cidade e o Alferes João do Rego,
de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

4 Abr.1796 JOÃO DE SOUSA, filho de Manuel de Sousa Ponte e de sua m.er Escolástica da
Ressurreição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha
de João Machado e de sua m.er Maria dos Reis, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros de Viveiros e Manuel Velho, casados, m.res em San-
to António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

30 Abr.1796 FRANCISCO DE MEDEIROS, filho de Bartolomeu de Medeiros, fal.º e de
sua m.er Maria Botelho do Nascimento, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. ANA FRANCISCA, filha de Jácome de Viveiros e de sua m.er Francisca Bo-
telho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros Cabral e André de Sousa Cabral, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.



3 Jun.1796 FRANCISCO DE MEDEIROS, viúvo de Maria de Jesus, sep.ª na paroquial de
Santo António, c. c. FRANCISCA XAVIER, filha de Francisco de Medeiros
Camelo e de sua m.er Antónia Xavier, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Pedro Botelho de Viveiros e Manuel Botelho de Vasconcelos, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco
Nota: 4º grau de consanguinidade. O nubente assina o termo e muito bem!

1 Ago.1796 JOÃO DOS REIS, filho de Manuel dos Reis e de sua m.er Antónia de Jesus,
freg.s da Matriz de S. Sebastião, da cidade de Ponta Delgada, c. c. FAUSTINA
ROSA, filha de António Ledo e de sua m.er Maria de Jesus, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: P.e Manuel Inácio Pacheco da Costa, cura de Santa Bárbara e José de
Araújo, m.or na cidade de Ponta Delgada.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

15 Ago.1796 MANUEL SOARES DE OLIVEIRA, filho de António de Oliveira e de sua
m.er Teresa Botelho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DOS ANJOS, filha de Leandro de Sousa, fal.º e de sua m.er Francisca
Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho de Melo e Manuel Álvares de Melo, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

26 Set.1796 CIPRIANO DE MEDEIROS, filho de José de Medeiros e de sua m.er Maria
Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO ROSÁRIO, fi-
lha de Miguel de Frias e de sua m.er Bárbara Botelho, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Francisco José Botelho e José de Sousa de Nis, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

15 Out.1796 JOÃO DE VIVEIROS VULTÃO, filho de Francisco de Viveiros Vultão e de
sua m.er Antónia Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA
MARIA, filha de Manuel de Sousa Ponte e de sua m.er Escolástica da Ressur-
reição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Soares de Arruda, casado e José Álvares de Arruda, filho de Antó-
nio Tavares e Bárbara de S. José, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

8 Fev.1797 JOSÉ DE VIVEIROS, filho de António Rodrigues e de Ana de Viveiros, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, filha de José Carvalho
Botelho e de Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Viveiros Benevides e Manuel Ledo, casados, m.res em Santo
António.

13 Fev.1797 ANTÓNIO DE MEDEIROS DA COSTA, filho de António da Costa de Me-
deiros e de sua m.er Maria Antónia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA ROSA BOTELHO, filha de Manuel de Oliveira da Costa e de sua m.er

Josefa Botelho, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: Cura António José de Melo e o Capitão António José do Rego, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

13 Fev.1797 MANUEL DE MELO PEREIRA, filho de João de Melo e de sua m.er Josefa
Pereira, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE
MEDEIROS, filha de Manuel Velho e de sua m.er Ana de Viveiros, fal.ª, freg.s

da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Tavares e Pedro Botelho de Viveiros, m.res em San-
to António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

15 Fev.1797 JOÃO BOTELHO TAVARES, filho de António Botelho Tavares, fal.º e de sua
m.er Ana Maria de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
ROSA DE ARAÚJO, filha de António de Viveiros Botelho e de sua m.er Maria-
na de Araújo, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Pedro Botelho de Viveiros e Francisco Botelho, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

27 Fev.1797 JOÃO BOTELHO DE MELO, filho de António Paulo Botelho e de Maria de
Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO ESPÍRITO
SANTO, filha de Manuel do Amaral e de Josefa Maria, fal.s, freg.s que foram da
paroquial de Santo António.
Test.as: Brás (de Viveiros) Botelho e Francisco Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.

8 Ago.1797 MANUEL BOTELHO PACHECO, viúvo de Dona Rosa da Silva, sep.ª na Er-
mida de Santa Bárbara, sufragânea a esta paroquial, c. c. MARIA DE S. MI-
GUEL, viúva de António Botelho Pavão, sep.º na paroquial de Nossa Senhora
da Ajuda, da Bretanha (conforme diz o Mandado…).
Test.as: António de Arruda e António Ledo, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: assento com a tinta muito desbotada.

6 Set.1797 MANUEL BOTELHO DO COUTO, filho de António Botelho Tavares, fal.º e
de sua m.er Ana Maria de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA DE JESUS, filha de Manuel de Oliveira da Costa e de sua m.er

Josefa Botelho, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão António José do Rego e José Pereira, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes da Ponte (?).
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

14 Mai.1798 FRANCISCO DE AGUIAR, filho de pai oculto e de Antónia de Aguiar, freg.s

da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE MEDEIROS, filha de José de
Medeiros e de Maria Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Sousa de Nis e Lourenço Tavares, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.



26 Mai.1798 JOÃO MARTINS, filho de António Botelho Martins e de Mariana de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANGELINA ROSA, filha de Manuel
Carvalho de Melo e de Antónia do Espírito Santo, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Francisco Botelho e P.e José de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.

28 Mai.1798 FRANCISCO BOTELHO DE LIMA, filho de João Botelho de Lima e de sua
m.er Josefa da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRAN-
CISCA TERESA, filha de José Pereira e de sua m.er Constância Teresa, freg.s

da paroquial de S. Roque, de Rosto de Cão.
Test.as: Capitão Agostinho Pacheco de Melo e seu irmão João Pacheco de Melo,
m.or em Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

4 Jun.1798 JOSÉ DE MEDEIROS, viúvo de Maria da Encarnação, sep.ª na paroquial de
Nossa Senhora dos Anjos, da Fajã, de onde o contraente é freguês, c. c. FRAN-
CISCA DE MELO, filha de João de Melo e de sua m.er Josefa Pereira, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

17 Jun.1798 FRANCISCO CARVALHO DE MELO, filho de Manuel Carvalho de Melo e
de sua m.er Antónia do Espírito Santo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DE AGUIAR, filha de Matias de Aguiar e de sua m.er Maria de Jesus,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho do Rego, solt.º e António Ledo, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

18 Jun.1798 ANTÓNIO TAVARES DE MEDEIROS, filho de Manuel de Medeiros Tavares e
de sua m.er Vitória de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRAN-
CISCA DE VIVEIROS BOTELHO, filha de António de Medeiros Cabral e de
sua m.er Francisca de Viveiros Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão António José do Rego e António de Viveiros do Rego, solt.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

18 Jun.1798 JOSÉ CABRAL, filho de Pedro Cabral e de Antónia de Medeiros, freg.s da paro-
quial de Santo António, c. c. MARIA DE VIVEIROS, filha de Matias da Mota e
de Francisca de Viveiros, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão António José do Rego e António do Couto, filho-família de ou-
tro e de Joana Baptista.
Assento p.º Cura António José de Melo.

17 Jul.1798 FRANCISCO ANTÓNIO, filho de António Furtado Vieira e de sua m.er Maria
Antónia, freg.s da paroquial de Nossa Senhora do Rosário, da Achadinha, c. c.
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ANA DOS SANTOS, filha de João de Viveiros Ferreira e de sua m.er Francisca
de Sousa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho, lavrador e Manuel Álvares de Melo, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

10 Set.1798 JOSÉ FERREIRA, filho de João Ferreira e de Francisca da Assunção de Sou-
sa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DOS SANTOS, filha de pai
incógnito e de Maria de Jesus, freg.s da parquial de Santo António.
Test.as: António José Baptista e Manuel Nunes, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.

15 Nov.1798 ANTÓNIO RAPOSO, viúvo de Josefa dos Anjos, sep.ª na Ermida de Santa
Bárbara, freg.ª da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA FRANCISCA,
filha de José de Frias e de sua m.er Antónia de Medeiros, fal.s, freg.s que foram
da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Arruda, lavrador e Manuel Homem, lavrador, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

28 Nov.1798 MANUEL CARVALHO BOTELHO, filho de José Carvalho Botelho e de sua
m.er Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BÁRBARA ROSA
DE MEDEIROS, filha de Manuel Velho e de sua m.er Ana de Viveiros, fal.s,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Tavares e José Pereira, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

20 Dez.1798 MANUEL DE MEDEIROS, viúvo de Teresa de Jesus, freg.s da paroquial de
Santo António, c. c. MARIA FRANCISCA, filha de Francisco Nunes e de Ana
de Benevides, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros Camelo e Manuel Ledo, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.

2 Jan.1799 JOSÉ CABRAL, filho de Sebastião Cabral, fal.º e de Bárbara dos Anjos, bapt.º
na paroquial de S. Pedro da cidade, c. c. ANA MARIA, filha de Joaquim de Vi-
veiros Pavão e de sua m.er Águeda dos Santos de Aguiar, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: P.e Francisco Inácio de Medeiros e António Ledo, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

26 Mai.1799 JOÃO PEREIRA, filho de (João Ferreira?), fal.º e de sua m.er Antónia dos
Santos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BÁRBARA FRANCISCA,
filha de António Pacheco, fal.º e de sua m.er Maria dos Santos Fernandes, freg.s

da paroquial de Santo António. 
Test.as: João do Rego, filho de outro e de Ana Maria e António Botelho, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.



8 Jun.1799 ANTÓNIO DE VIVEIROS (DE) OLIVEIRA, filho de José de Oliveira, fal.º
e de Ana de Viveiros, ausente, freguês da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA DE VIVEIROS DE MELO, filha de Manuel de Medeiros de
Melo e de Maria de Viveiros, fal.s, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Matias de Aguiar e António de Sousa, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.

Visto em Visita: advirto a cautela que deve haver com se não escreve-
rem breves e ressalvar-se qualquer imunda ou entrelinha pelo perigo
de se viciar adição como está muitas vezes determinado. Lugar de
Santo António, 2 de Julho de 1799.
Arruda (Visitador: o licenciado João Bento Pacheco de Arruda), ouvi-
dor das vilas da Ribeira Grande e Vila Franca.
Ouvidor do distrito: L.do Pedro Inácio de Sousa.

30 Nov.1799 FRANCISCO DE MEDEIROS DE MELO, filho de Manuel de Medeiros de
Melo e de sua m.er Maria de Viveiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo
António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de António Botelho do Couto e de
sua 2ª m.er Francisca da Trindade, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho, lavrador e seu filho João Botelho de Viveiros, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

16 Jan.1800 MANUEL DE VIVEIROS FERREIRA, viúvo de Felícia de Arruda, sep.ª na Er-
mida de Santa Bárbara, sufragânea a esta paroquial de Santo António, de onde o
contraente é freguês, c. c. ANTÓNIA ROSA, filha de Lucas Pavão e de sua m.er

Eugénia Francisca, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: Manuel Homem Camelo e João de Viveiros, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

26 Jan.1800 JOSÉ DE OLIVEIRA SOARES, filho de Manuel de Oliveira e de sua m.er Jo-
sefa do Amaral, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOSEFA DE JE-
SUS, filha de Manuel de Benevides, fal.º e de sua m.er Clara de Viveiros, freg.s

da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura de Santa Bárbara José do Rego Meireles e o Morgado José Inácio
Botelho Pacheco, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

1 Mai.1800 JOÃO DE VIVEIROS DE BENEVIDES, filho de Manuel de Benevides e de
Clara de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA DE JE-
SUS, filha de António de Viveiros Pavão e de Ana de Viveiros, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de Santo António.
Test.as: António Ledo e André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.
Nota: 3º grau de consanguinidade.
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12 Mai.1800 MANUEL BOTELHO SOARES, filho de Pascoal Botelho e de Maria Soares,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de Antó-
nio de Viveiros de Melo e de Francisca de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: António José Baptista e António José de Medeiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.

17 Jul.1800 JOSÉ TAVARES, filho de Manuel Tavares e de sua m.er Vitória de Viveiros,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora das Neves, da Relva, c. c.
JOANA DE S. JOSÉ, filha de Manuel de Medeiros Tavares e de sua m.er Fran-
cisca Velho de Viveiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Paulo Tavares, casado e Raimundo de Medeiros, filho de Francisco de
Medeiros Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

22 Set.1800 FRANCISCO TAVARES DE MEDEIROS, filho de André de Sousa Cabral e
de Maria Rosa Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
JOAQUINA DE MEDEIROS, filha de… e de…, freg.ª da paroquial de Santo
António.
Test.as: João Jacinto Barbosa do Rego e Francisco de Aguiar, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António José de Melo.
Nota: Certidões a 9.07.1841 e 18.07.1942.

8 Out.1800 FRANCISCO DE VIVEIROS BOTELHO, filho de Manuel de Oliveira da
Costa e de sua m.er Josefa Botelho, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. FRANCISCA INÁCIA JACINTA, filha de António do Couto, fal.º e de sua
m.er Joana Baptista, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão António José do Rego e João Jacinto Barbosa do Rego, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

24 Nov.1800 MANUEL DA PONTE, viúvo de Maria de S. Miguel, sep.ª na paroquial de
Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. MADALENA DE JESUS,
filha de João de Viveiros Ferreira e de sua m.er Francisca da Assunção de Sousa,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Medeiros Moura e José de Sousa de Medeiros, m.res em San-
to António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

23 Dez.1800 MANUEL DE MELO ÁLVARES, filho de Joaquim Álvares de Melo, fal.º e
de sua m.er Joana Baptista, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MÓNICA
DE JESUS, filha de Pedro da Ponte e de sua m.er Antónia dos Santos, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel Joaquim de Sousa e João Jacinto Barbosa do Rego (…).
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: 2º grau de consanguinidade.



ABREVIATURAS

c. c.- casou com freg.s- fregueses
nat.- natural bapt.os- baptizados
nat.s- naturais bapt.º- baptizado
fal.º- falecido bapt.ª- baptizada
fal.ª- falecida sep.º- sepultado
fal.s- falecidos sep.ª- sepultada
m.er- mulher Test.as- Testemunhas
m.or- morador p.º- pelo
m.ra- moradora res.es- residentes
m.res- moradores P.e- Padre
freg.- freguês solt.º- solteiro
freg.ª- freguesa solt.ª- solteira
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EXTRACTOS PAROQUIAIS DA FREGUESIA

DA RIBEIRA QUENTE  (SÃO PAULO)

BAPTIZADOS

(1792-1900)

Victor de Lima Meireles

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 58 (2002): 271-380

Nota: As primeiras folhas destes assentos de baptismo da Ribeira
Quente estão em péssimo estado de conservação, soltas e
algumas estão rasgadas. Nalgumas nem o nome do neófito se
consegue ler, apenas se vislumbra o nome do pai ou da mãe ou
de alguma das testemunhas.
Comecei a fazer estes extractos aos 8 de Janeiro de 1999

BAPTIZADOS - RIBEIRA QUENTE

1792 a 1826

Assento nº 1

MANUEL, filho de José Bento Vieira, de Ponta Garça e de Genoveva do Espírito Santo.
Nasceu aos 18 de Setembro de 1792.
Padrinhos: José de Mello e António da Silva
Testemunhas: José de Macedo e José Muniz.
O cura António Francisco Botelho de Andrade

Nº 2
JOAQUIM, filho de António Furtado e de Maria da Ressurreição,  nat. Ponta Garça
Nasceu aos 7 de Outubro de 1792.
Pad: Joaquim Linhares, filho família de António do Amaral.
Test: António José de Medeiros, filho família de Paulo Medeiros e José Linhares.
O cura António Francisco Botelho de Andrade.

Nº 3 
JOSEPHA,  filha de Ignácio de Lima de S. Pedro, Vila Franca e de Maria Tavares, nat.
de Ponta Garça.
Nasceu aos 25 de Outubro de 1792.
Pad: José do Amaral e sua mulher Roza Maria.
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Test: Francisco Duarte Tavares de Mello e seu filho João Bernardo de Vasconcellos
d’Mello Cabral, nat. da Igr.ª Matriz de Vera Cruz da Vila da Lagoa. (Sabiam escrever).
O cura António Francisco Botelho de Andrade.

Nº 4
MARIA, filha de António da Costa e de Maria de Jesus
Nasceu aos 2 e bapt. aos 17 de Novembro de 1792.
Pad:José Arruda, solteiro e Maria de Jesus, filhos família de Francisco Furtado.
Test: Manuel Paulo de Medeiros  e  e João Fagundes.
O cura António Francisco Botelho de Andrade.

Nº 5
JULIANNA, filha de António Furtado Fagundes e Antónia de Mello
Nasceu aos (.................)
Pad: Hermenegildo Faria e sua mulher Antónia Furtada
Test: Manuel  Paulo de Medeiros e Manuel da Costa Carneiro.
O cura António Francisco Botelho de Andrade.

Nº 6
MANUEL, filho de José da Costa Carneiro e de Bárbara Rebela, M.D., Povoação.
Nasceu aos 27 de Novembro de 1792 
foi baptizada em casa por Manuel Furtado filho famíla de António Furtado que exami-
nei, fizeram os exorcismos nesta Ermida de São Paulo de N.ª Sr.ª da Piedade aos 2 de
Dezembro de 1792, por mim António Botelho d’Amaral, cura della.
Test: Manuel Paulo d’Medeiros e João Fagundes.
O cura António Francisco Botelho d’Andrade

Nº 7
MARIA,  filha de Joam Furtado e Maria da Conceição.
Nasceu aos 24 de Fev. 1793 e baptizada em casa por Manuel Martins, filho família de 
João Martins e de Maria de Jesus.
Test: João Fagundes e Manuel Martins.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 8
ANTÓNIO, filho de José de Arruda «pelo reconhecer por filho» e de Maria da Silva,
solteira.
Nasceu aos 25 de Fevereiro e bapt. a 3 de Março de 1793.
Pad: José Paulo, filho de José Pacheco e sua irmã Antónia de Santo André.
Test: João Fagundo e Francisco de Arruda.
Ocura Bonifácio José Frucutuoso.

Nº 9
JOSÉ, filho de Leonardo Coelho e de Jacintha Roza.
Nasceu aos 12  e bapt. a 20  de Maio de 1793.
Pad: José Linhares, nat. da freg. de S. Pedro, P. Delgada e sua mulher Thereza de 
Jesus, nat. de Ponta Garça.
Test: Ermenegildo de Pementel e João Martins.
O cura Bonifácio José Fructuoso.



N.º 10
JOAM, filho de Francisco de Pementel e de Maria Furtada.
Nasceu aos 23 e bapt. a 29 de Junho de 1793.
Pad: Francisco Furtado e sua irmã Anna Furtado filhos família de Manuel Furtado
Test: Manuel da Costa Carneiro e José do Amaral.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 11
GERALDO,  filho de António da Silva e de Thereza Rapoza, nat. M.D.P..
Nasceu aos 21 e bapt. a 25 de Março de 1793.
Padrinhos por procuração António Tavares França, natural de S. Roque, Rosto de Cão,
em seu nome Mestre Paulo de Medeiros.
Test: André Pacheco de Brites e Vicente Furtado, nat. da Povoação.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 12
MARIA, filha de Joam de Lima e de Felecianna de Mello, nat. S. Pedro, Vila Franca.
Nasceu aos 12 e bapt. a 19 de Maio de 1793.
Pad: Francisco da Costa e sua mulher Antónia Vieira.
Test: Joam Furtado e Miguel de Amaral.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 13
(..................), de Joam de Mello e de Joanna de Jesus,  S. Miguel, V. Franca.
Nasceu aos 26 e bapt. a 30 de Junho de 1793.
Pad: Francisco da Costa e sua mulher Francisca dos Santos.
Test: Francisco da Costa, alfayate, nat. da Matriz de Vila Franca, (este sabia escrever) e
José Linhares, nat. de Ponta Garça.
O cura Bonifácio José Furtado.

Nº 14
JACINTHO, filho de José Linhares e de Thereza de Jesus,  Ponta Garça.
Nasceu aos 5 e bapt. a 14 de Julho de 1793.
Pad: Leonardo Coelho e Angélica de Jesus esta tia do baptizado irmã do pai aquele ca-
sado com Jacintha Roza.
Test: Joam  da  Silva e Francisco Linhares.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

N.º 15
JACINTA,  filha de José Francisco de Macedo, nat. S. Pedro, Nordestinho e de Julianna
da Silva, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 15  e bapt. a 22 de Agosto de 1793.
Pad: José de Mello e sua mulher Antónia da Silva, Ponta Garça.
Test: Maurício de Medeiros e António da Costa.
O cura Bonifácio José Fructuoso.
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Nº 16
MANOEL E THOMÁZIA, flilhos de Caetano Furtado e de Felícia   Roza.
Nasceram aos  14  e bapt. a 21 de Setembro de 1793, pelo Revd.º João Bento.
Pad: Alferes Estanislau Moreira, natural de S. Miguel, Vila Franca.
Test: António João de Medeiros (s/escrever) e Mestre Manoel Soares.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 17
Do fragmento deste termo só se lê o nome de uma das testemunhas: José de Pimentel.

Nº 18
NARCISO, filho de Francisco da Costa e de Francisca dos Santos.
Nasceu aos 21 e bapt. a 30 de de Dezembro de 1793.
Pad: António Barboza e sua mulher Constância de Silves.
Test: Manuel da Costa Carneiro e Caetano da Costa.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 19
Do fragmento deste termo  só se lêem a testemunha  Francisco da Costa e o nome de
Costa Carneiro, em baixo, e o nome do Cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 20
(..........), fº ou fª (?) de António de Mello, nat. de S.M.V.F.C. e de Constância de Jesus,
natural de Ponta Garça.
Nasceu aos 18 e bapt. a 6 de Janeiro de 1793.
Pad: por procuração, Luís António de Carvalho serviu seu nome Ermenegildo de Pe-
mentel, filho família de Antónia Fagunda.
Test: João Fagundo e Paulo de Medeiros.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 21
(.....), fº ou fª (?) de Caetano da Costa Carneiro  e de Antónia de Jesus, nat. de
S.P.V.F.C..
Nasceu aos 20 de Fev. de 1794 e bapt. a 2 de Março  de 1793.
Pad. António do Couto e Jacintha Roza, nat. de S. P. Vila Franca.
Test: Francisco da Costa Carneiro e José da Costa Carneiro.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 22
QUITÉRIA, filha de Francisco Furtado e Roza Maria.
Nasceu aos 21 e bapt. a 21 de Março de 1794.
Pad: Gerónimo de Amaral e sua mulher Thereza Maria.
Test: Manuel Furtado e Sebastiam de Medeiros.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 23
CLAUDINA, filha de Joam  Furtado e de Maria da Conceição.
Nasceu aos 18 e bapt. a 24 de Março de 1794



Pad: Manuel Martins e sua irmã Maria da Estrella, filhos família de Joam Martins e sua
mulher Joanna da Encarnação.
Test: António Furtado e Sebastiam  de Medeiros.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 24
JACINTHA,  filha de Sebastiam José de Pementel e Anna Furtada.
Nasceu aos 14 e bapt. a 25 de Maio  de 1794.
Pad: Manuel d’Aguiar e sua mulher Marta da Câmara.
Test: António de Pementel e Francisco Furtado.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 25
Está rasgado, fº ou fª (?) de Miguel de Amaral e de Joanna Furtada
nasceu aos 5 e bapt. a 10 de Outubro de 1794.
Pad: Genípero do Amaral e sua mulher Thereza Maria.
Test: Mestre Joam Fagundo e Manuel de Aguiar.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 26
JOAM, filho de Manoel de Mattos, nat. Ponta Garça e de Luzia de Jesus, S. Pedro,
Nordestinho.
Nasceu aos 17 de bapt. a 20 de Outubro de 1794.
Pad: Mestre Joam Fagundo e  sua filha Florência de Jesus.
Test: Pedro da Ponte e Joam Cidade, todos de Ponta Garça.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 27
MARIANNA, filha de José de Mello e de Antónia da Silva, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 26 de Outubro de 1794.
Pad: Joam Bernardo de Vasconcellos de Mello Cabral filho de Francisco Duarte Tava-
res de Mello, (sabia escrever e com letra bem desenhada), e João Fagundo.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 28
ANTÓNIO, filho de José Pacheco, natural da Matriz de S. Miguel, Vila Franca, e de
Marianna de Mattos - Ponta Garça.
Nasceu aos 19 e bapt. a 23 de Novembro de 1794.
Pad: Francisco de Mello, solteiro e sua sobrinha Maria Moniz, solteira.
Test: Joaquim Linhares e Joam Fagundo.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 29
(......) Joaquim Tavares e (........................)
(............) de S. Pedro, Ponta Delgada.
Nasceu aos 21 de Nov. de 1794 ; B.  em casa por Antónia da Trindade.
Test: António Furtado e Francisco de Linhares.
O cura Bonifácio José Fructuoso.
1 certidão aos 30 de Maio de 1866. O cura Medeiros.
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Nº 30   
MARGARIDA, filha de Maurício de Medeiros e Marta de Macedo.
Nasceu aos 9 de Janeiro de 1795.
Pad. Franciso Sebastiam e Francisca da  Silva.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Nº 31
ANNA JULIA, filha de Joam da Silva e de Laurinda de Jesus
Nasceu aos 8 de Jan. de 1795
Pad. António Furtado e Maria da Ressurreição.
Test: João Fagundo e Joam Cidade.
O cura Bonifácio José Frucutuoso.

N.º 32
MANUEL, filho de António da Silva e de Roza Rapoza.
Nasceu aos 20 e bapt. a 28 de Janeiro de 1794.
Pad: António de Aguiar e sua irmã Constância de Mello.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

N.º 33
JOAM E  E QUITÉRIA, filhos de Sebastiam Furtado e de Thereza Maria 
Nasceram aos 2 de Fevereiro de 1795.
Pad: Joam Furtado, tio dos baptizados, e Umbelina Roza, prima dos mesmos.
Test: Joam Fagundo e Francisco Furtado.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

N.º 34
JUSTINA, filha de José de Arruda e Maria da Silva - Ponta Garça
Nasceu aos 11 e bapt. a 15 de Fevereiro de 1795.
Pad: José Pedro e sua irmã Antónia de Santi Ape (sic) filhos de José Pacheco e de
Anna de Santi Ape, de Ponta Garça.
Test: Pedro de Medeiros e Manuel Furtado.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

N.º 35
LUIS, filho de António Furtado e de  Maria da Ressurreição, nat. Ponta Garça
Nasceu aos  4  e bapt. a 10 de Março de 1795.
Pad: Joaquim Linhares e sua mulher Josepha de Jesus.
Test: Francisco Furtado e João Cidade.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

N.º 36
MARIA, filha de António do Rego e de Constância de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 19 de Abril de 1795.
Pad: Genípero do Amaral e sua mulher Thereza Maria, nat. Ponta Garça.
Test: Pedro de Medeiros e o Mestre Joam Fagundo.
O cura Bonifácio José Fructuoso.



N.º 37
HENRIQUE, filho de António Furtado Roia e Maria Jacintha, nat. Ponta Garça
Nasceu aos 24 de Abril  e bapt. a 1 de Maio de 1795.
Pad: José de Linhares, nat. S. Pedro, P. Delgada.
Test: João Fagunde e Pedro de Medeiros.
O cura Bonifácio José Fructuoso.
Tirou uma certidão aos 2 de Dez. 1830. O cura Raposo.

N.º 38
ANDREZA, filha de José Linhares, nat. S. P., P. Delgada, e de Thereza de Jesus, nat.
Ponta Garça.
Nasceu aos 30 de Abril e  bapt. a 7 de Maio de 1795.
Pad: Leonardo Coelho e sua mulher Jacintha Roza.
Test: Joaquim de Linhares e António Furtado.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

N.º 39
MARIA, filha de Joam de Lima, nat. de S.P.V.F.C., e de Felecianna de Mello, nat.
Ponta Garça
Nasceu aos 25 e bapt. a 31 de Maio de 1795
Pad: Ignácio de Lima e sua mulher Maria de Pementel.
Test: Pedro de Medeiros e Francisco Furtado.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

N.º 40
MARIANNA, filha de Leonardo Coelho e de Jacintha Linhares, nat. Piedade, P. Garça.
Nasceu aos 30 de Maio  e bapt. a 4 de Junho de 1795.
Pad: José Linhares tio da baptizada e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: José Martins e Pedro de Medeiros.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

N.º 41
MIGUEL, filho de António da Costa Carneiro e de Maria de Jesus, nat. Piedade, P. Garça
Nasceu aos 15 e bapt. a 23 de Agosto de 1795.
Pad: António de Sousa e sua filha Isabel de Sousa.
Test: Pedro de Medeiros e António Furtado. 
O cura Bonifácio José Fructuoso.
À margem: Neste termo devia seguir o termo de MARIA, filha de José Vieira e de 
Josepha da Silva. Vai porém no livro 3.º a folhas 20. O Vigário - Tavares.

N.º 42
MARIA, filha de António Furtado e Antónia de Mello, nat. Sr.ª Pied., Ponta Garça.
Nasceu aos 18 e bapt. a 23 de Agosto de 1795.
Pad: António Furtado e seu filho Ermenegildo Furtado.
Test: Pedro de Medeiros e Leonardo Coelho.
O cura Bonifácio José Frucutoso.

N.º 43
JOÃO, filho de P. I. e de Constância de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 23  de Nov. e bapt. a 1 de Dezembro de 1795.
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Pad: Manoel Pereira e sua mulher Victória de Jesus, nat. das Furnas.
Test: Manoel da Costa Cerpa e o Mestre João Fagundo.
O cura Bonifácio José Fructuoso.

Ano de 1796

N.º 44
JOSÉ, filho de Ignácio de Lima, nat. S.P.V.F.C., e de Maria Tavares, nat. S.P.P.Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 10 de Janeiro de 1796.
Pad: José de Pementel e sua mulher Anna Furtada.
Test: Manoel da Costa e João Fagundes.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 45
MARIA E ROZA, gemeas, filhas de  António Furtado e de Maria da Ressurreição, nat.
Ponta Garça.
Nasceram aos 24 de Janeiro de 1796, sendo baptizadas em casa por necessidade por Jo-
ão Ignácio de Sousa, casado.
Pad: João Ignácio de Sousa.
Test: António Silvério, estudante, e João Fagundes, casado.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 46
VICTORINO, filho de António de Mello, nat. S.M.V.F.C., e de Cosntância de Jesus.
Nasceu aos 7 de Fevereiro de 1796.
Pad: António Silvério, filho de Paulo de Medeiros e sua Mãe Bernarda Caetana.
Test: Joaquim de Linhares e Manoel Furtado.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 47
MARIA, filha de José de Paiva, nat. M.D., Povoação, e de Anna de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 4 de Fevereiro de 1796, baptizada em casa  por Maria de Pementel mulher
de Ignácio de Lima, de Ponta Garça, por duvidar fundamentalmente do dito Baptismo,
foi  baptizada sub conditione nesta Ermida de S. Paulo, etc., etc..
O cura José Francisco Moreira.

N.º 48
ANTÓNIO, filho de José Bento Vieira e de Genoveva do Esp.º Santo, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 25 de Fevereiro e bapt. a 6 de  Março de 1796.
Pad: José de Mello e sua mulher Antónia da Silva.
Test: António Silvério, estudante, e João Fagundes.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 49
ANTÓNIO, filho de Francisco de Pementel e de Maria Furtada.
Nasceu aos 25 de Fevereiro e bapt. aos 6 de Março de 1796.
Pad. António Furtado e sua mulher Antónia de Mello.
Test: António da Costa Carneiro e António Silvério, estudante.
O cura José Francisco Moreira.



N.50
PULQUÉRIA, filha de João de Mello, nat. M.S.M. V.F.C., e de Joanna de Jesus.
Nasceu aos 12 e bapt. a 19 de Março de 1796.
Pad: Francisco da Costa Carneiro e sua mulher Francisca Barboza.
Test: Francisco de Pementel e António da Costa Carneiro.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 51
JACINTHA, filha de Caetano da Costa Carneiro, nat. P.Garça, e de Antónia de Jesus,
nat. de S.P.V.F.C..
Nasceu aos 14 e bapt. a 20 de Março de 1796.
Pad: António do Couto e sua mulher Jacintha Roza.
Test: António Furtado e Francisco da Costa.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 52
FRANCISCA, filha de Francisco Furtado Correa e de Roza Maria, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 11 e bapt. a 17 de Abril de 1796.
Pad: Genípero do Amaral e sua mulher Thereza Maria.
Test: João Fagundes e António de Pementel.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 53
MARIA, filha de José Francisco (de Macedo), nat. S.P., Nordetinho, e de Julianna Ro-
za, nat. de P.Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 26  de Junho de 1796.
Pad: José Mello e sua mulher Antónia de Mello.
Test: Francisco da Costa e Domingos Vieira.
O cura José Francisco Moreira.

N.º54
ANTÓNIO, filho de Manoel Furtado e de Maria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 10 de Julho de 1796.
Pad: António Furtado e sua mulher Antónia de Mello.
Test: António da (........) e António Furtado.
O cura José Francisco Moreira.
Tirou 1 certidão aos 17 de Fevereiro de 1830. O cura Raposo.

N.º 55
VIOLANTE, filha de António Pacheco e de  Josepha do Livramento, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 12 de Julho de 1796; B. 14.
Pad: João Furtado, filho de Catharina de Oliveira, viúva, e Francisca do Espírito San-
to, sui juris.
Test: Alexandre Furtado e Manoel da Costa Carneiro.
O cura José Francisco Moreira.
Tirou 1 certidão aos 7 de Outubro de 1830. O cura Raposo.
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N.º 56
THEREZA, filha de Manoel Moniz, nat. B. Jesus, R. de Peixe, e de Genoveva de Mel-
lo, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 11 de Agosto de 1796; B. 15.
Pad: Hermenegildo Furtado e sua mulher Maria Antónia Furtada, viúva.
Test: Francisco da Costa Carneiro e António de Pementel.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 57
JUSTINA, filha de José de Arruda e de Maria da Silva, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 16 de Agosto de 1796; B. 22.
Pad: José Pedro filho de José Pacheco.
Test: António da Costa Carneiro e José de Mello.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 58
PULQUÉRIA, filha de José de Medeiros, nat. S.M.V.F.C., e de Anna Francisca, nat.
Ponta Garça.
Nasceu aos 25 de Setembro de 1796; B: 29.
Pad: António Jacintho, filho de de Francisco de Pementel e de sua mulher Thereza Mo-
niz, nat. de S.M. V.F.C., e Josepha Francisca, filha de Manoel  Furtado, viúvo.
Test: O Revd.º António Joaquim Leyte e o Revd.º Padre Cura Joaquim José Ramalho.
O cura Miguel Gomes do Amaral.

N.º 59
ANTÓNIA, filha de Miguel de Amaral e de Joanna Furtada, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 25 de Setembro de 1796; B. aos 2 de Outubro.
Pad: Genípero do Amaral, cas., e Umbelina Roza, filha de Francisco Furtado.
Test: João Linhares e Francisco Carneiro.
O cura José Francisco Moreira.

N.60
JOSÉ, filho de Francisco da Costa Carneiro e de Francisca dos Santos, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 17 de Outubro de 1796; B. 23.
Pad: António Barboza e sua mulher Constância de Jesus.
O cura Francisco José Moreira.
1 certidão aos 3 de Dezembro de 1831. O cura Raposo.

N.º 61

LUIS, filho de José do Amaral Linhares, nat. S. P.V.F.C., e de Thereza de Jesus, nat.
Ponta Garça
Nasceu aos 17 e bapt. a 26 de Dezembro de 1796.
Pad: João de Paiva e sua mulher Maria d’Amaral, freg. N.S.M.D., Povoação.
Test: Francisco da Costa e António Silvério.1

O cura José Francisco Moreira.



Ano de 1797

N.º 62
JACINTHA, filha de José de Payva, nat. N.S.M.D., Povoação, e de Anna de Jesus, nat.
Ponta Garça.
Nasceu aos 5 de Fevereiro de 1797: B. 12.
Pad: Manoel de Aguiar e sua filha Umbelina Roza.
O cura José Francisco Moreira.
À margem está escrito: Nada vale este termo - equivocação se (........). O resto é de difícil
interpretação.
O cura Medeiros.

N.63
JACINTHA, filha de José de Pementel e de Anna Furtada, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 5 de Fevereiro de 1797; B. 12.
Pad: Manoel de Aguiar e sua filha Umbelina Roza.
Test: António Furtado e António de Aguiar.
O cura José Francisco de Mello.

N.º 64
LUZIA, filha de João Furtado e de Maria da Conceição, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 9 de Fevereiro de 1797; B. 16.
Pad: José de Mello, filho de Francisco Xavier de Oliveira.
Test: João Fagundes e Hermenegildo Furtado.
O cura José Francisco Moreira.

N. 65
JOÃO, filho de Mauricio de Medeiros, nat. P.Garça, e de Maria Furtada, nat. S.P., Nor-
destinho.
Nasceu aos 17 de Fevereiro de 1797; B. 26.
Pad: João Ignácio de Sousa e sua  (......) Maria Furtada.
Test: Francisco da Costa Carneiro e José Furtado.
O cura José Francisco Moreira.

N.66
ANNA, filha de José de Mello e de Antónia da Silva, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 22 de Fevereiro de 1797.
Pad: Thomé de Mello, viúvo.
Test: João da Silva e António da Costa.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 67
JOSEPHA, filha de Manoel de Mattos, nat. Ponta Garça, e de Luzia de Jesus, nat. 
S. P., Nordestinho.
Nasceu aos 5 e bapt. a 12 de Março de  1797.
Pad: José Martins e Florência Rebella, filhos de João Fagundes.
Test: Francisco Furtado e Francisco da Costa Carneiro.
O cura José Francisco Moreira.
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N.º 68
BENTO, filho de José de Amaral e de Roza Maria, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 30 de Março e bapt. a 3 de Abril de 1797.
Pad: Ignácio de Lima e sua mulher Maria de Pementel.
Test: Francisco da Costa e António de Pementel.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 69
MANOEL, filho de Bento Pereira e Anna Pacheco, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 16 de Abril de 1797 e foi baptizada em casa por necessidade por Maria da
Ressurreição mulher de Antonino Furtado duvidando com fundamento do tal Baptismo,
novamente foi baptizado debaixo de condição aos 20 dias do mez e anno.
Pad:  O dito Antonino Furtado e sua mulher.
Test: Francisco da Costa e António do Rego.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 70
MARIANNO, filho de Joaquim Linhares, nat. S.P.P.Delg., e de Josepha Maria, nat.
Ponta Garça.
Nasceu aos 25 de Abril  e bap. a 3 de Maio de 1793.
Pad: Antonino Furtado e sua mulher Maria da Ressurreição.
Test: Francisco da Costa Carneiro e João Linhares.
O cura José Francisco Moreira.

N. 71
HELENA, filha de António Furtado Roya e de Maria Jacintha, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 6 e bapt. a 14 de Maio de 1797.
Pad: José de Amaral Linhares, cas., e Quitéria da Piedade, mulher de António de Araújo.
Test: Joaquim Linhares e Francisco da Costa.
O cura José Francisco Moreira.
Tirou uma certidão aos 29 de Janeiro de 1820. O Vigário Tavares.

N.º 72
VERÍSSIMO, filho de José da Costa Carneiro, nat. Ponta Garça, e de Bárbara Pacheco,
nat. M.D., Povoação.
Nasceu aos 7 e bapt. a 14 de Maio de 1797.
Pad: Francisco da Costa Carneiro e sua mulher Francisca dos Santos.
Test: Francisco da Costa e Manoel da Costa Carneiro.
O cura José Francisco Moreira.
Tirou uma certidão aos 8 de Fevereiro de 1846. O cura Borges.

N.º 73
ANTÓNIA, filha de José Vieira e de Josepha da Silva.
Nasceu aos 9 e bapt. a 15 de Maio de 1797.
Pad: José de Mello Mellão e sua mulher Antónia da Silva.
Test: José de Macedo e Francisco Cardozo. (Este sabia escrever).
O cura José Francisco Moreira.



N.º 74
JOAQUIM, filho de João Furtado Pavão, nat. Ponta Garça, e de Maria de Jesus, nat.
Espº St.º, Maia.
Nasceu aos 25 de Março e bapt. a 5 de Junho de 1797.
Pad: Joaquim Francisco e sua mulher Felícia Roza.
Test: Francisco da Costa e António de Pementel.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 75
ÁLVARO, filho de Leonardo Coelho, nat. Ponta Garça, e de Jacintha Roza.
Nasceu aos 29 de Julho e bapt. a 7 de Agosto de 1797.
Pad: José de Amaral e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: João Ignácio de Souza e Francisco de Mello.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 76
JOSÉ, filho de João Luís, nat. N.ª Sr.ª do Rozário, Lagoa, e de Umbelina Furtada,
nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 27 de Agosto e bapt. a 3 de Novembro de 1797.
Pad: José Vieira e sua mulher Luísa Francisca, m.res no Vale das Furnas.
Test: António de Pementel e Leonardo Coelho.
O cura José Francisco Moreira.

N. 77
JOSEPHA, filha ilegítima de José Martins, solteiro, filho de João Fagundes e de sua
mulher Josepha Rebello, e de Bernarda  de Jesus, solteira, filha de José Furtado (f), e de
sua mulher Antónia do Sacramento.
Nasceu aos 16 e bapt. a 24 de Setembro de 1797.
Pad: Joaquim de Amaral e sua mulher Josepha Maria.
Test: João Luiz e António Pacheco.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 78
JOAQUIM, filho de José Pacheco, nat. M.V.F.C., e de Marianna de Mello, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 29 de Nov. e bapt. a 8 de Dezembro de 1797.
Pad: Manoel Soares, viúvo da Cidade de Ponta Delgada, e Genoveva de Mello, mulher
de Manoel Moniz, desta dita paroquial.
Test: João Pacheco.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 79
ANTÓNIO, filho de José de Medeiros, nat. S.M.V.F.C., e de Anna Furtada, nat. Ponta
Garça.
Nasceu aos 12 e bapt. a 19 de Novembro de 1797.
Pad: António Jacintho, filho de Francisco de Pementel, freguês da M.S.M.V.F.C., e Jo-
sepha  Furtada, filha de Manoel Furtado.
Test: João Fagundo e Joaquim de Linhares.
O cura José Francisco Moreira.
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N.º 80
JOÃO, filho de Francisco Linhares, nat. S.P.P.Delg., e Perpétua Roza, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 7 de Nov. e bapt. a 4 de Dezembro de 1797.
Pad: João de Amaral e sua irmã Angélica Roza.
Test: Leonardo Coelho e António Furtado.
O cuara José Francisco Moreira.

Ano de 1798

N.º 81
VICTORINA, filha de João Furtado, nat. Ponta Garça, e de Anna Maria, nat. S.M.V.F.C..
Nasceu aos 6 e bapt. a 14 de Janeiro de 1798.
Pad: João Botelho, filho de António Botelho e de Jacintha Roza, filha de Duarte Fran-
cisco, fregueses da M.D.Povoação.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 82
JOÃO, filho de João da Silva Ligeiro, nat. Esp.º St.º, Maia.
Nasceu aos 6 e bapt. a 9 de Janeiro de 1798.
Pad: António Furtado e sua mulher Francisca Amaral.
Test: José de Mello e António da Costa.
O cura José Francisco Moreira.
Tirou uma certidão aos 4 de Dezembro de 1854. O cura Borges.

N.º 83
MARIA, filha de João de Lima, nat. S.P.V.F.C., e de Felecianna de Mello, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 21 e bapt. a 28 de Janeiro de 1798.
Pad: Ignácio de Lima e sua mulher Roza Tavares.
Test: António de Lima e João Fagundo.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 84
JOSEPHA, filha de Francisco Furtado e de Maria Jacintha, nat. Ponta Garça
Nasceu aos 1 e bap. a 11 de Março de 1798.
Pad: Joaquim de Linhares e sua mulher Josepha Maria.
Test: Francisco de Amaral e Manoel Furtado.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 85
FRANCISCA, filha de António do Rego e de Constância de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 18 e bapt. a 23 de Abril de 1798.
Pad: Genípero do Amaral.
Test: José Moniz e António de Souza.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 86
MARIANNO, filho de José de Payva, nat. M.D.Pov., e de Anna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 29 de Abril de 1798.



Pad: Francisco Gonçalves, filho de João Gonçalves e Maria Jacintha, filha de Antónia
Carreira, viúva.
Test: Francisco de Pementel e António Carneiro.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 87
ALBINA, filha de Manoel Furtado e de Maria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 6 de e bapt. a 13 de Maio de 1798.
Pad: António Furtado e sua mulher Antónia de Mello.
Test: António de Aguiar e José de Pementel.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 88
MANOEL, filho de António da Costa e de Maria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 2 e bapt. a 13 de Julho de 1798.
Pad: António de Sousa e sua filha Isabel de Sousa.
Test: António de Aguiar e João de Mello.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 89
MARIANNA, filha de António de Mello, nat. S.M.V.F.C., e de Constância de Jesus,
nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 16 e bapt. a 22 de Julho de 1798.
Pad: Hermenegildo de Pementel, filho de Antónia Furtada, viúva, e Marianna do Esp.º
Santo, filha de Anna de St.º António, viuva.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 90
MIQUELINA, filha de António Furtado e de Maria da Ressurreição, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 9 e bapt. a 15 de Agosto de 1798.
Pad: João de Amaral e sua irmã Angélica de Amaral.
Test: António de Pementel e João Fagundo.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 91
MARIA, filha de António Furtado Carroça e de Antónia de Mello, nat. Ponta Garça
Nasceu aos 31 de Agosto de 1798
baptizada por necessidade no mesmo dia por Francisco Moreira cura da Ermida, etc..
Pad: Manoel Furtado e sua mulher Maria de Jesus.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 92
LUÍS, filho de José de Amaral, nat. S.P.P.Delg., e de Helena de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 16 de Novembro de 1798.
Pad: José de Mello e sua irmã Constância de Jesus, filhos de Sebastianna da Piedade, 
freg.s de S.M.V.F.C..
Test: Leonardo Coelho e Francisco Linhares.
O cura José Francisco Moreira.
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N.º 93
JOÃO, filho de Ignácio de Lima, nat. S.P.V.F.C., e de Maria Tavares, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 7 de Outubro de 1798.
Pad: João de Lima e sua mulher Felecianna de Mello.
Test: Francisco Furtado e Francisco de Pementel.
O cura José Francisco Moreira.
Tirou uma certidão em Dez. 1854. O cura Borges.
‘’ ‘’ ‘’ aos 13 de Março de 1861. O cura Medeiros.

N.º 94
ANDRÉ, filho de António Pacheco Cascalho e de Josepha do Livramento, nat. Ponta Garça
Nasceu aos 18 e bapt. a 21 de Outubro de 1798.
Pad: André Furtado, cas., e Francisca Carvalha, solteira.
Test: António Pacheco Folega e João Fagundo.
O cura José Francisco Moreira.
Tirou uma certidão aos 12 de Março de 1861. O cura Medeiros.

N.º 95
MARIANNA, filha de José Bento Vieira e de Genoveva do Esp.º Santo, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 2 e bapt. aos 6 de Dezembro de 1798.
Pad: José de Mello Mellão e Antónia da Silva.
Test: Agostinho da Ponte e Domingos Vieyra.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 96
FLORINDA, Maria de seu nome, cujo lhe foi imposto na Chrisma 28 de Outubro de
1811. O Vigário Moreira.
FLORINDA, filha de Francisco de Pementel e de Maria Furtada, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 5 e bapt. a 9 de Dezembro de 1798.
Pad: António Furtado Carroça e sua mulher Antónia de Mello.
Test: António Pementel e António de Aguiar.
O cura José Francisco Moreira.

N. 97
JACINTHO, filho de Manoel Pacheco, nat. M.D.Povoação, e de Umbelina Roza, nat.
Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 16 de Dezembro de 1798.
Pad: Lázaro da Costa, filho de Joanna Barboza, e Maria do Céo, filha de Francisco
Furtado Pavão.
Test: Agostinho da Ponte e João Fagundo.
O cura José Francisco Moreira.
Tirou 1 certidão aos 16 de Março de 1895. O cura Mello.

N.º 98
JOSÉ, filho de António do Couto, nat. S.P.V.F.C., e de Constância de Jesus, nat. Ponta Garça
Nasceu aos 18 e bapt. a 26 de Dezembro de 1798.
Pad: José dos Ramos e sua mulher Anna do Esp.º Santo.
Test: António de Sousa e Manoel da Costa.



O cura José Francisco Moreira.
Tirou 1 certidão aos 20 de Maio de 1869. O cura Medeiros.

Ano de 1799

N.º 99
JOÃO, filho de José António, nat. S.M.V.F.C., e de Anna Francisca, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 16 de Janeiro de 1799.
Pad: João Vieyra, filho de Domingos Vieyra e Josepha Furtado, filha de Manoel Furtado.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 100
UMBELINA, filha de Caetano da Costa Carneiro, nat. Ponta Garça, e de Antónia de Jesus.
Nasceu aos 7 e bapt. a 17 de Fevereiro de 1799.
Pad: Francisco da Costa Carneiro.
Test: António do Couto e João Fagundo.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 101
JOÃO, filho de José de Arruda e de Maria da Costa, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 23  de Fev. e bapt. a 23 de Março de 1795.
Pad: José Pedro e sua mulher Anna de Mello.
Test: Antonino Furtado e António da Costa.
O cura José Francisco Moreira.
Tirou 1 certidão aos 4 de Dezembro de 1831. O Cura Medeiros.

N.º 102
MARIANNA, filha de Bento Pereira e de Anna Pacheca, Ponta Garça.
Nasceu aos 11 e bapt. a 17 de Março de 1799.
Pad: António Furtado e sua mulher Maria da Ressurreição.
Test: Francisco Pacheco e António de Pementel.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 103
JOÃO, filho de José Vieyra, nat. S.M.V.F.C., e de Antónia dos Anjos.
Nasceu aos 30 de Abril e bapt. a 5 de Maio de 1799.
Pad: João Vieyra e sua irmã Quitéria Francisca, filhos de  Domingos Vieyra.
Test: João Pacheco e António de Sousa.
O cura José Francisco Moreira.

N.º 104
MARIANNA, filha de Manoel Martins, nat. Furnas, e de Roza de Mello, nat. S.M.V.V.C.
Neta paterna de João Martins e de Joanna Maria.

‘’ materna de Francisco Xavier de Oliveira e de Maria de Mello.
Nasceu aos 2  e bapt. a 7 de Julho de 1799.
Pad: João de Mello e Joanna de Mello, filhos de Francisco Xavier de Oliveira e de Ma-
ria de Mello.
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Test: Francisco Manoel de Medeiros, m.r em Vila Franca, e o Capitão António da 
Silveira, m.r na cidade de Ponta Delgada.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 105
JACINTHA, filha de Miguel do Amaral e de Joanna Furtada, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de André de Amaral e de Josepha de Souza.
‘’ materna de André Furtado e de Catharina de Oliveira.
Nasceu aos 28 de Julho e bapt. a 4 de Agosto de 1799.
Pad: Jerónimo do Amaral, cas..
Test: O Mestre João Fagundo e José de Pementel.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 106
VICTÓRIA, filha de Francisco da Costa Carneiro e Francisca Barbosa, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Manoel da Costa e de Maria de Resendes.
‘’ ‘’ de Cypriano  do Rego e de Antónia Barbosa.
Nasceu aos 15 e bapt. a 24 de Agosto de 1799.
Pad: António Francisco de Sousa, cas., m.r na freg. de S. José, P. Delgada, e Laurianna
Roza, solt., m.ra em V. Franca, por procuração que apresentou o Vigário da Povoação,
José Duarte de Medeiros.
Test: Manoel da Costa Carneiro, Avô da Baptizada, e João Fagundo.
O cura José António de Medeiros Senra.

Entre a folha n.º 76 Vº e 77 encontra-se uma folha de papel, solta, com estes dizeres:

N.º 17
São Pedro

Agostinho filho legítimo de Francisco Borges de Medeiros proprietários e de Francisca
Emília de Jesus natural e moradores nesta freg.ª falleceo hoje pelas 7 horas da manhã,
tendo idade de um mez.

Regedoria de Parochia
d’Agua de Páo 19
de Março de 1872

N.º 107
ANTÓNIO, filho de Joaquim de Linhares, nat. S.P.P.D., e de Josepha Maria, nat. Ponta
Garça.
Neta paterna de Manoel Linhares e de Antónia Maria.
‘’ materna de Bento Pereira e de Margarida Rebella.
Nasceu aos 12 e bapt. a 22 de Setembro de 1799.
Pad: Manoel Muniz e sua mulher Maria da Silva, m.res nas Furnas.
Test: O Mestre José de Mello Mellão, solt., m.r em V. F.C..
O cura José António de Medeiros Senra.



N.º 108
LUIZ, filho de Silvestre de Mello, nat. M.S.M.V.F.C., e de Antónia Jacintha, nat. Ponta
Garça.
Neto paterno de Thomé de Mello e de Angela Rodrigues.
‘’ materno de Lourenço da Costa e de Eugénia do Amaral.
Nasceu aos 18 e bapt. a 22 de Setembro de 1799.
Pad: O Padre João José Aldonça, cura da Ig.ª de N.ª Sr.ª da M.D., Povoação.
Test: João Bento Boteilho de Arruda e o Alferes Francisco Ignácio Borges de Amorim.
O cura José António de Medeiros Senra.
Tirou uma certidão aos 3 de Fev. de 1858. O cura Borges.
‘’ ‘’ ‘’ aos 5 Jan. de 1865. O cura Medeiros.

N.º 109
JACINTHO, filho de José do Amaral e de Roza Maria, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de André do Amaral e de Josepha de Jesus.
‘’ materno de Bento de Pimentel e de Bárbara Tavares.
Nasceu aos 12 e bapt. a 22 de Setembro de 1799.
Pad: Ignácio de Lima e sua mulher Maria de Pimentel.
Test: João Boteilho de Arruda e o Alferes Francisco Ignácio Borges de Amorim.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 110
MANOEL, filho de Francisco Gonçalves, nat. Ponta Garça, e de Maria da Assumpção,
nat. S.M.V.F.C..
Neto paterno de João Gonçalves e de Isabel Furtada.
‘’ materno de Francisco Xavier de Oliveira e de Maria de Mello.
Nasceu aos 17 e bapt. a 24 de Setembro de 1799.
Pad: O Padre Cura do Lugar da Povoação João José Aldonça.
Test: O Capitão João Bento Boteilho de Arruda e o Alferes Francisco Ignácio.
O cura José António de Medeiros Senra.
Tirou 1 certidão aos 30 de Outubro de 1861. O cura Medeiros.

N.º 111
MANOEL, filho de José Pacheco, nat. M.S.M.V.F.C., e de Marianna de Mello, nat.
Ponta Garça.
Neta paterna de João Pacheco e de Antónia de Mello.
‘’ materna de José de Mello e de Marianna de Mattos.
Nasceu  aos 21 e bapt. a 21 de Setembro de 1799.
Pad: António Tavares, solt., nat. S.P.V.F.C..
Test: José Joaquim Pires, (sabia escrever), freguês da Mat. de P. Delgada.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 112
JOANNA, filha de Manoel de Mattos, nat. Ponta Garça, e de Luzia do Esp.º Santo.
Neta paterna de Manoel de Mattos e de Anna Furtada.
‘’ materna de Manoel Furtado e Margarida de Macedo.
Nasceu aos 8 e bapt. a 17 de Dezembro de 1799.
Pad: João Fagundo e sua filha Florência do Esp.º Santo.
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Test: Agostinho da Ponte e José Linhares.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 113
UMBELINA, filha de João Furtado e de Maria da Conceição, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Manoel Furtado e de Francisca Furtado.
‘’ materna de Manoel de Mattos e de Anna de Mattos.
Nasceu aos 12 e bapt. a 19 de Setembro de 1799.
Pad: João Furtado e sua mulher Maria de Jesus.
Test: João Fagundo e Sebastião Furtado.
O cura José António de Medeiros Senra.
Tirou 1 certidão aos 3 de Outubro de 1830. O cura Raposo.

Ano de 1800

N.º 114
MANOEL, filho de João Luiz de Andrade, nat. N.ª Sr.ª Rozário, Lagoa, e de Balbina de
Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de José Luiz de Andrade e de Felícia Joaquina.
‘’ materno de João de Mello e de Anna Machada.
Nasceu aos 20 e bapt. a 26 de Janeiro de 1800.
Pad: Manoel de Aguiar e sua filha Umbelina dos Santos.
Test: O Capitão Manoel Ferreira Vieira e António Silvério de Medeiros, estudante.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 115
ANNA, filha de Leonardo Coelho e de Jacintha Roza, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de José António e de Clara Furtada.
‘’ materna de Manoel Linhares e de Antónia do Amaral.
Nasceu aos 31 de Janeiro e bapt. a 4 de Fevereiro de 1800.
Pad: José António de Medeiros Senra, cura da ermida de S. Paulo, e Anna Thomázia, solteira.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 116
FRANCISCA, filha de José de Pimentel e de Anna Furtada, nat. Ponta Garça
Neta paterna de Bento de Pimentel e de Bárbara Tavares.
‘’ materna de André Furtado e de Catharina de Oliveira.
Nasceu aos 21 e bapt. aos 24 de Fevereiro de 1800.
Pad: Manoel de Aguiar e sua filha Umbelina dos Santos.
Test: António Furtado Roya e António da Costa.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 117
JOSEPHA, filha de José Francisco, nat. Ponta Garça, e de Cândida Maria, nat. S.M.V.F.C..
Neta paterna de Francisco Xavier de Oliveira e de Maria de Mello.
‘’ materna de Francisco da Costa Frango e de Francisca de Jesus.
Nasceu aos 3 e bapt. a 9 de Março de 1800.



Pad: Mestre José de Mello Mellão e sua mulher Antónia da Silva.
Test: João Linhares e Francisco Gonçalves.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 118
ANTÓNIO, filho de José Vieira e de Josepha do Esp.º Santo, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António da Costa e de Joanna da Silva.
‘’ materna de Luiz de Medeiros e de Antónia Vieira.
Nasceu aos 1 e bapt. a 10 de Março de 1800.
Pad: José Tavares e sua irmã Thereza dos Santos, m.res nas Furnas.
Test: O Capitão Manoel Ferreira Vieira e António Pementel.
O cura José António de Medeiros Senra.
Tirou 1 certidão aos 6 de Janeiro de 1855. O curaBorges.
‘’ 1 ‘’ ‘’ aos 13 de Março de 1861. O cura Medeiros.

N.º 119
ANGÉLICA, filha de Francisco de Linhares, nat. S.P.P.Delg., e de Perpétua Roza, nat.
Ponta Garça.
Neta paterna de Manoel de Linhares e de Antónia Maria.
‘’ materna de António Furtado e de Catharina do Sacramento.
Nasceu aos 3 e bapt. a 10 de Abril de 1800.
Pad: João Linhares, solt., e sua irmã Angélica Maria.
Test: O Capitão Manoel Ferreira Vieira e António Silvério de Medeiros.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 120
ANDREZA, filha de João de Lima, nat. S.P.V.F.C., e de Felecianna de Mello, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António de Lima e de Josepha de Resendes.
‘’ materna de Manoel da Costa e Felícia de Mello
Nasceu aos 17 e bap. a 23 de Abril de 1800.
Pad: José de Linhares e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: O Capitão Manoel Ferreira Vieira e Francisco Boteilho.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 121
FRANCISCO, filho de António Furtado e de Maria Jacintha, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Seprianno Furtado e de Victória de Senra.
‘’ materno de António de Pementel e de Jacintha Furtada.
Nasceu aos 26 de Março e bapt. a 2 de Junho de 1800.
Pad: João Pereira.
Test: António de Pementel e António de Souza.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 122
ANTÓNIA, filha de João Furtado, nat. Ponta Garça, e de Maria de Jesus, nat. Furnas.
Neta paterna de André Furtado e de Catharina de Oliveira.
‘’ materna de João Martins e de Joanna Maria.
Nasceu aos 1  e bapt. a 9 de Agosto de 1800.
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Pad: Manoel Martins e sua mulher Roza de Mello.
Test: O Capitão Manoel Ferreira Vieira e Francisco Boteilho.
O cura  José António de Medeiros Senra.

N.º 124
ANTÓNIO, filho de José da Costa Carneiro, nat. Ponta Garça, e de Bárbara Pacheca,
M.D.,Povoação.
Neto paterno de Manoel da Costa Carneiro e de Maria de S. Miguel.
‘’ materno de Vicente Leite e de Thereza Pacheca.
Nasceu aos 9 e bapt. a 15 de Agosto de 1800.
Pad: Francisco da Costa Carneiro, cas., e Francisca Roza, filha de António da Costa
Carneiro e de Maria de Jesus.
Test: O Capitão Manoel Ferreira Vieira e Francisco Boteilho.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 125
CLARA, filha de Francisco Furtado e de Maria Jacintha, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de António Furtado e de Catharina de Jesus.
‘’ materna de Manoel Muniz e de Genoveva de Mello.
Nasceu aos 11 e bapt. a 17 de Agosto de 1800.
Pad: Joaquim de Lenhares e sua mulher Josepha  Maria.
Test: O Capitão Manoel Ferreira Vieira e Francisco de Lenhares.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 126
JOÃO, filho de Manoel Furtado e Maria Josepha, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António Furtado e de Catharina do Sacramento.
‘’ materno de António de Arruda e de Liandra Furtada.
Nasceu aos 6 e bapt. a 14 de Setembro de 1800.
Pad: José Caetano de Arruda, m.r em Vila Franca, e António Silvério de Medeiros.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 127
MARIA, filha de João de Oliveira e de  Bárbara Jacintha, nat. S.M.V.F.C..
Neta paterna de António de Oliveira e de Bárbara Carreira.
‘’ materna de Amaro Rocha e Josepha Marianna.
Nasceu aos 8 e bapt. a 14 de Outubro de 1800.
Pad: O Capitão José Francisco da Silveira e sua mulher Anna Josepha do Amaral,
m.res em V.F.C..
Test: Francisco de Sousa, filho de Valério de Sousa e Francisco da Costa Carneiro.
O cura José António de Medeiros Senra.

N. 128
MARIANNA, filha de José António, nat. S.M.V.F.C., e de Anna Francisca, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de João Pacheco e de Joanna Francisca.
‘’ materna de Manoel Furtado e de Francisca Furtado.
Nasceu aos 13 e bapt. a 19 de Outubro de 1800.



Pad: João Vieira, filho de Domingos Vieira e de Antónia dos Anjos, e Jacintha Ignácia,
filha de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
Test: Bonifácio de Macedo e André de Froes.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.129
THEREZA, filha de José de Lenhares, nat. S.P.V.F.C., e de Thereza de Jesus, nat. Ponta Garça
Neta paterna de Manoel Linhares e de Antónia Maria.
‘’ materna de António de Pementel e de Jacintha Furtada.
Nasceu aos 31 de Outubro e bapt. a 9 de Novembro de 1800.
Pad: O Mestre José de Mello, filho de Sebastianna da Piedade, m.res em V.F.C..
Test: António Silvério de Medeiros e António de Pementel.
O cura José António de Medeiros Senra.

N. 130
CAETANA, filha de José de Mello Mellam e de Antónia da Silva, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Miguel da Costa Resende e de Antónia de Mello.
‘’ materna de António da Costa e de Joanna da Silva.
Nasceu aos 19 e bapt. a 25 de Novembro de 1800.
Pad: Bonifácio Pacheco d’Macedo e sua mulher Dona Vicência Thomázia de Arruda,
m.res em V.F.C..
Test: O Capitão Manoel Ferreira Vieira e António Silvério de Medeiros.
O cura José António de Medeiros Senra.

N. 131
FRANCISCO, filho de Bento Pereira e de Anna Pacheco, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de José Teixeira e de Catharina Pereira.
‘’ materna de Francisco Pacheco e de Maria dos Santos.
Nasceu aos 28 de Dezembro e bapt. a 4 de Dezembro de 1800.
Pad: António Furtado e sua mulher Maria da Ressurreição.
Test: António Silvério de Medeiros e Francisco Pacheco.
O cura José António de Medeiros Senra.

Ano de 1801

N.º 132
VICTORINO, filho de Manoel Pacheco, nat. M.D., Povoação, e de Umbelina Roza,
nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Vicente Leite e de Thereza Pacheca.
‘’ materno de Francisco Furtado e de Roza Maria.
Nasceu aos 9 e bapt. a 15 de Janeiro de 1801.
Pad: Lázaro da Costa, filho de Clemente da Costa e de Joanna de Jesus, e Laurianna de
Roza, filha de Vicente Leite e de Thereza Pacheca.
Test: O Capitão Manoel Ferreira Vieira e Jenípero do Amaral.
O cura José António de Medeiros Senra.
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N.º 133
MANOEL, filho de António do Couto, nat. S.P.V.F.C., e de Constânca de Jesus, nat.
Ponta Garça
Neto paterno de António do Couto e de Jacintha Roza.
‘’ materno de Bento de Pementel e de Bárbara de Medeiros.
Nasceu aos 12 e bapt. a 18 de Janeiro de 1801.
Pad: António de Aguiar e Umbelina dos Santos, filhos de Manoel  de Aguiar e de Bár-
bara da Câmara.
Test: O Mestre João Fagundo e António do Couto.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º134
FRANCISCA, filha de João da Silva Rocha, nat. Furnas, e de Laurianna de Jesus,
Ponta Garça.
Neta paterna de Manoel da Silva Rocha e de Thereza de Jesus.
‘’ materna de Sebastião Rebello e de Antónia da Trindade.
Nasceu aos 19 e bapt. a 25 de Janeiro de 1801.
Pad: António Furtado e sua mulher Francisca Roza, m.res nas Furnas.
Test: O Mestre José de Mello Mellão e Caetano Rebello.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 135
FRANCISCO, filho de António de Mello, nat. S.M.V.F.C., e de Constância de Jesus,
nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 27 de Janeiro e bapt. a 1 de Fevereiro de 1801.
Pad: Hermenegildo de Pimentel, solt., e Marianna do Esp.º Santo, filha de Anna do
Esp.º Santo.
Test: José do Amaral e o Capitão Manoel Ferreira Vieira.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 136 
MANOEL, filho de António Furtado e de Maria da Ressurreição, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de André Furtado e de Catharina de Oliveira.
‘’ materno de Lourenço da Costa e de Eugénia do Amaral.
Nasceu aos 25 de Março de 1801 e bapt. no mesmo dia por nascer fraquina por mim
António da Costa Resendes.
Pad: O Capitão Manoel Ferreira Vieira.
Test: António de Sousa e João Fagundes.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 137
JOSÉ, filho de José Pacheco, nat. M.S.M.V.F.C., e de Marianna de Mello, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Joam Pacheco e de Antónia Francisca.
‘’ materno de José de Mello e de Maria de Mattos.
Nasceu aos 27 de Março e bapt. a 7 de Abril de 1801.
Pad: António Manoel Tavares e sua mulher Anna Jacintha.
Test: João Fagundes e António de Sousa.
O cura António da Costa Resendes.



Tirou 1 certidão aos 15 de Março de 1861. O cura Medeiros.
‘’ 1  ‘’ ‘’ aos 11 de Dezembro de 1868. O cura Medeiros.

N.º 138
JOÃO, filho de José de Paiva, nat. M.D.Povoação, e de Anna de Jesus.
Neto paterno de José de Paiva e Roza de Pementel.
‘’ materno de José Gonçalves e de Isabel Furtada.
Nasceu aos 1 e bapt. a 9 de Abril de 1801.
Pad: Joam Furtado, filho de António Furtado Royas e de Maria Jacintha, e Laurianna de
Jesus, filha de (.................).
Test: João Fagundes e (............) Gonçalves.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 139
JOSÉ, filho de Miguel do Amaral e de Joanna Furtada, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de André do Amaral e de Josepha de Sousa.
‘’ materno de André Furtado e de Catharina de Oliveira.
Nasceu aos 30 de Abril e bapt. a 10 de Maio de 1801.
Pad: Genípero do Amaral, tio do bapt., e Francisca do Esp.º Santo, filha de André
Carvalho e de Francisca Rebella.
Test: João Fagundes e José Tavares.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 140
MADALENA, filha de Francisco de Pementel e de Maria Furtada, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Bento de Pementel e de Bárbara de Jesus.
‘’ materno de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
Nasceu aos 17 e bapt. a 26 de Maio de 1801.
Pad: José (......) e Madalena de Jesus, nat. Furnas.
Test: António de Pementel e João Fagundes.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 141
Não vale.

N.º 142
MANOEL, filho de António Barbosa e de Constância de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Cipriano do Rego e de Antónia Barbosa.
‘’ materno de José Moniz e de Antónia Moniz1.
Pad: Manoel Moniz, nat. das Furnas, e sua mulher Bárbara de Jesus, tia do baptizado,
fregueses da paroquial da S.ª da Piedade, Ponta Garça.
Test: Joam Fagundes e António de Pementel.
O cura António da Costa Resendes.
Antónia Muniz,  filha de António Ferreyra e de sua mulher Maria da Costa.
As testemunhas foram, o Capitão António Muniz Ferreira e António Jácome.
Foram recebidos pelo cura Francisco da Costa Carneiro2.
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1 José Moniz, c. 10 de Junho de 1775, Ponta Garça, filho de Manoel Muniz Travassos e de sua mulher Luzia Pacheca.

2 Vide Gen. Man. de V.L. Meireles, fls 282.
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N.º 143
FRANCISCO, filho de José de Arruda e de Maria da Silva, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António de Arruda e de Liandra Furtada.
‘’ materna de António da Costa e de Joanna da Silva.
Nasceu aos 18 e bap. a 20 de Junho de 1801.
Pad: José de Mello e sua mulher Antónia da Silva, tia do baptizado.
Test: João Fagundes e António de Pementel.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 144
ISABEL, filha de José Francisco de Macedo, nat. S.P., Nordeste, e de Juliana da Silva.
Neta paterna de Manoel Furtado e de Margarida de Macedo.
‘’ materna de António da Costa e de Joanna da Silva.
Nasceu aos 3 e bapt. a 5 de Julho de 1801.
Pad: José de Mello e sua mulher Antónia da Silva, tia da baptizada.
Test: António de Pementel e João Fagundes.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 145
ANTÓNIO, filho de Manoel Francisco de Medeiros, nat. Maia, e de Quitéria de Jesus.
Neto paterno de Joaquim Francisco de Sousa e de Quitéria de Viveiros.
‘’ materno de Domingos Vieira e de Antónia de Mattos.
Nasceu aos 9 e bapt. a 16 de Julho de 1801.
Pad: Joam Francisco e Thereza de Jesus, filhos de Joaquim  (..........), tios do baptizado.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 146
JACINTHO, filho de Manoel Martins, nat. S.M.V.F.C., e de Josepha de Mello.
Neto paterno de Joam Martins e de Joanna Maria.
‘’ materno de Xavier de Oliveira e Maria de Jesus.
Nasceu aos 5 de Agosto de 1801.
Pad: Manoel Pereira e sua mulher Angelina da Silva, nat. das Furnas.
Test: Joam Fagundes e António de Pementel.
O cura António da Costa Resendes.
Tirou 1 certidão aos 2 de Dezembro de 1831. O cura Baptista.

N.º 147
ANTÓNIO, filho de Ignácio de Lima, nat. S.P.V.F.C., e de Maria de Pementel, nat.
Ponta Garça.
Neto paterno de António de Lima e de Josepha de Resendes.
‘’ materno de Bento de Pementel e Bárbara de Pementel.
Nasceu aos 21 e bap. a 27 de Setembro de 1801.
Pad: Joam de Lima, tio do baptizado e sua mulher Felecianna de Melo.
Test: Leonardo Coeylho e João Fagundes.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 148
MANOEL, Francisco de Mello e de Isabel de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de José de Mello e de Maria de Mattos



‘’ materno de António de Sousa e de Francisca (...........).
Nasceu aos 1 e bapt. a 11 de Outubro de 1801.
Pad: Manoel de Mello, tio do baptizado, nat. de N.ª Sr.ª da Achadinha, e Francisca Ma-
ria, prima do baptizado, filhos de Manoel Moniz e de Genoveva de Mello.
Test: Joam Fagundes e António de Pementel.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 149
FRANCISCA, filha de António Pacheco e de Josepha do Livramento, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de  Francisco Pacheco e de  Maria dos Santos.
‘’ materna de André Carvalho e de Francisca Rebella.
Nasceu aos 2 e bapt. a 8 de Novembro de 1801.
Pad: José Carvalho, filho de Francisco de Sousa  e de Josepha Tavares, fregueses de St.ª
Luzia, lugar das Feteiras, e Francisca Carvalha, filha de Joanna Rebella.
Test: Joam Fagundes e Agostinho da Ponte.
O cura António da Costa Resendes.
Tirou 1 certidão aos 9 de Janeiro de  1830. O cura Raposo.
‘’ 1     ‘’ aos 5 de Setembro de 1862. O cura Medeiros.

N.º 150
CAETANO,  filho de António Pacheco e de Magdalena de Jesus, nat. Ponta Garça
Neto paterno de Pedro Pacheco e de Emerciana do Esp.º Santo.
‘’ materno de António Vieira e de Bibiana de Sousa.
Nasceu aos 22 e bapt. aos 29 de Novembro de 1801.
Pad: Hieronimo Vieira e Juliana de Sousa, filhos de António Vieira e de Bibiana de
Sousa, tios do baptizado.
Test: José de Mello e José Vieira.
O cura António da Costa Resendes.

N. 151
FRANCISCA, filha de Manoel Pacheco, nat. Furnas, e de Bárbara de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de José Moniz Pacheco e de Margarida do Amaral.
‘’ materno de José Moniz e de Antónia Moniz1.
Nasceu aos 7 e bapt. aos 12 de Dezembro de 1801.
Pad: Miguel Moniz e Laurianna Francisca, tios da baptizada.
Test: José de Mello e João Fagundes.
O cura António da Costa Resendes.
Tirou 1 certidão aos 28 de Outubro de 1871. O cura Mello.

Ano de 1802

N.º 152
MARIANNA, filha de Joaquim de Linhares, nat. S.P.P. Delg., e de Josepha Maria,
Ponta Garça
Neta paterna de Manoel de Linhares e de Antónia Maria.
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‘’ materna de Bento Pereira e de Margarida de Jesus.
Nasceu aos 22 de Janeiro e bapt. a 2 de Fevereiro de 1802.
Pad: Manoel Moniz e sua mulher Maria da Silva, nat.s das Furnas.
Test: Joam Fagundes e José de Mello Mellão.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 153
ANTÓNIO, filho de  José Vieira e Antónia do Esp.º Santo, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Domingos Vieira e Antónia do Esp.º  Santo.
‘’ materno de Agostinho da Ponte e de Joanna Moniz.
Nasceu aos 15 de Janeiro e bapt. a 20 Fevereiro de 1802.
Pad: José Bento Vieira e sua mulher Jacintha da Trindade, tios do baptizado.
Test: Joam Fagundes e Paulo de Medeiros.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 154
LUDOVINA, filha de Leonardo Coeilho e de Jacintha Roza.
Neta paterna  de José António de Sousa e de Clara Furtada.
‘’ materna de Manoel de Linares (Linhares) e de Antónia do Amaral.
Nasceu aos 2 e bapt. a 14 de Março de 1802.
Pad: José do Amaral, tio da baptizada e sua mulher Teresa Maria.
Test:  Joam Fagundes e Paullo de Medeiros.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 155
JOAM, filho de António Furtado e de Maria da Ressurreição.
Neto paterno de André Furtado e de Catharina de Oliveira.
‘’ materno de Lourenço da Costa e de Eugénia do Amaral.
Nasceu aos 6 e bapt. a 14 de Março de 1802.
Pad: Joam do Amaral e Angélica Roza, tios do baptizado.
Test: Joam Fagundes e Paullo de Mello.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 156
MARIA, filha de José do Amaral e de Roza Maria, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de André do Amaral e de Josepha de Sousa.
‘’ materna de Bento de Pimentel e de Bárbara Tavares.
Nasceu aos 9 de 1802 e baptizada em casa por Maria da Trindade por se encontrar fra-
quina.
Pad: José Tavares, tio da bapt. e sua mulher Anna do Esp.º Santo.
Test: António Silvério e Joam Fagundes.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 157
FRANCISCA, filha de Manoel de Mattos e de Lucia do Esp.º Santo, nat. Nordestinho.
Neta paterna de Manoel de Mattos  e de Anna Furtada.
‘’ materna de Manoel Furtado e de Margarida de Macedo.
Nasceu aos 27 de março e bapt. a 4 de Abril de 1802.
Pad: Francisco de Medeiros e sua mulher Maria do Ceo, nat. das Furnas.



Test: Joam Fagundes e Joam de Mello.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 158
JOSEPH, filho de Francisco de Resendes, nat. Ponta Garça, e de Roza Jacintha, nat.
Conceição, Ribeira Grande.
Neto paterno de Manoel de Resendes e de Antónia Furtada.
‘’ materna de Matheus Pacheco e de Maria Roza.
Nasceu aos 27 de Março e bapt. a 8 de Abril de 1802.
Pad: Lourenço Jácome e sua irmã Margarida de Jesus, filhos de António Jácome, Ponta Garça.
Test: Joam da Silva e Agostinho da Ponte.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 159
LIADORA, filha de Caetano da Costa Carneiro, nat. Ponta Garça, e de Antónia de
Jesus, nat. S.P.V.F.C..
Neta paterna de Miguel da Costa Carneiro e de Maria de S. Miguel.
‘’ materna de António de Lima e de Josepha de Resendes.
Nasceu aos 7 e bapt. a 11 de Abril de 1802.
Pad: Manoel Vieira filho de António de Medeiros e de Joanna de Viveiros, nat. Furnas.
Test: Domingos Vieira e Manoel Martins.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 160
FELLECIDADE, filha de João Luís, nat. Rozário, Lagoa, e de Umbelina Machada.
Neta paterna de José Moniz de Andrade e de Felicia Joaquina.
‘’ materna de Joam de Mello e de Anna Machada.
Nasceu aos 23 e bapt. a 30 de Maio de 1802.
Pad: Francisco de Andrade e sua mulher Fellecia de Medeiros.
Test: Domingos, viúvo, e José Bento Vieira.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 161
JOAM, filho de António da Costa Carneiro e de Maria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Manoel da Costa Carneiro e de Maria de S. Miguel.
‘’ materno de Cypriano do Rego e de Antónia Barbosa.
Nasceu aos 6 e bapt. a 13 de Junho de 1802.
Pad: António de Sousa e sua mulher Francisca de Fontes.
Test: Joam Fagundes e Paullo de Medeiros.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 162
JOAQUIM, filho de Joam da Silva Rocha, nat. Furnas, e de Laurianna de Jesus, nat.
Ponta Garça.
Neto paterno de Manoel da Silva Rocha e de Thereza Furtada.
‘’ materno de Sebastiam Rebello e Antónia da Trindade.
Nasceu aos 8 e bapt. a 9 de Julho de 1802.
Pad: António Furtado e sua mulher Francisca Roza, nat. das Furnas.
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Test: Joam Fagundes e Paullo de Medeiros.
O cura António da Costa Resendes.

Entre a folha n.º 54 Vº e 55 encontra-se uma  carta com o seguinte teor:

Illm.º Snn.º

Padre António Jacintho de Mello
Ponta Garça 7 de 
Janeiro de 1895

Muntho Prazer terei se estas duas linhas foram encontrar o Senhor gozando uma feliz sa-
ude pois quanto a minha e de toda a minha familia ao fazer desta é bôa grassas a deos.
Acabo houje de resseber a sua estimada carta de que fico siento do que nella veiyo de
houje em diante fico fazendo as mais posiveis deligensias de comprar as novilhas quan-
do eu as tiver  a justado participarei o senhor relativo a manteiga sesta feira o senhor se-
rá entregue della eu e minha familia nas regamendamos munto com o senhor aqui fiqo
ao seu dispor deste seu criado e obrigado

Manoel Ignacio Palhinha

N.º 163
MARIANNA, filha de Bento Pereira e de Anna Pacheca, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de José Teixeira e Catharina Pereira.
‘’ materna de Francisco Pacheco e de Maria dos Santos.
Nasceu aos 22 e bapt. a 29 de Agosto de 1802.
Pad: António Furtado e sua mulher Maria da Ressurreição.
Test: Joam Fagundes e Francisco da Costa Carneiro.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 164
ANTÓNIO, filho de Manoel Martins, nat. Furnas, e de Roza de Mello, nat. M.S.M.V.F.C
Neto paterno de Joam Martins e de Joanna Maria.
‘’ materno de Francisco Xavier e de Maria de Mello.
Nasceu aos 6 e bapt. a 12 de Setembro de 1802.
Pad: Manoel de Payva e Joanna Francisca, solt., filha de Manoel de Mello e de Maria
da Cruz, nat. das Furnas.
Test: José de Mello Mellão e Joam Fagundes.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 165
JOAM, filho de Manoel Furtado e de Maria Josepha, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António Furtado e de Maria do Sacramento.
‘’ materno de António de Arruda e de Liandra Furtada.
Nasceu aos 1 e bapt. a 7 de Novembro de 1802.
Pad: António Furtado, tio do baptizado,  e sua mulher Antónia de Mello.
Test: Francisco de Arruda e José de Arruda.
O cura António da Costa Resendes.



N.º 166
FRANCISCO, filho de Manoel Pacheco, M.D.Povoação, e de Umbelina de Jesus.
Neto paterno de Vicente Leite e de Thereza Pacheco.
‘’ materno de Francisco Furtado e de Roza Maria.
Nasceu aos 4 e bapt. a 10 de Novembro de 1802.
Pad: Manoel da Costa Moniz e sua filha Maria Moniz, solt., nat. das Furnas.
Test: Genípero do Amaral e José Linhares.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 167
ANGÉLICA, filha de Francisco de Linhares e de Perpétua Roza.
Neta paterna de Manoel Linhares e de Antónia do Amaral.
‘’ materna de António Furtado e de Catharina do Sacramento.
Nasceu aos 3 e bapt. a 10 de Novembro de 1802.
Pad: João de Linares, tio da bapt., e sua mulher Josepha Ignácia.
Test: António de Pementel e José de Mello.
O cura António da Costa Resendes.
Tirou 1 certidão aos 5 de Abril de 1842. O cura Borges.

N.º 168
ANTÓNIO, filho de Joam Furtado Royas e de Laurianna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António Furtado Royas e de Maria Jacintha.
‘’ materno de Vicente Leite e de Thereza Pacheca.
Nasceu aos 5 e bapt. a 12 de Novembro de 1802.
Pad: António Furtado e Jacintha de Jesus, filhos de António Furtado e de Maria da
Ressurreição.
Test: António de Pementel e José Linhares.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 169
PULQUÉRIA, filha de António Barboza e de Constância de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Cypriano do Rego e de Antónia Barboza.
‘’ materna de José Moniz e de Antónia Moniz.
Nasceu aos 19 e bapt. a 25 de Novembro de 1802.
Pad: Miguel Moniz e Laurianna de Jesus, filhos de José Moniz e de Antónia Moniz,
tios da baptizada.
Test: Joam Fagundes e António de Pementel.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 170
PULQUÉRIA, filha de Francisco da Costa Carneiro e de Francisca dos Santos, nat.
Ponta Garça.
Neta paterna de Manoel da Costa Carneiro e de Maria de S. Miguel.
‘’ materna de Cypriano do Rego e de Antónia Barboza1.
Nasceu aos 29 de Novembro e bpat. a 2 de Dezembro de 1802.
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Pad: Joam de Mello e sua mulher Joanna de Jesus, tios da baptizada.
Test: Joam Fagundes e António de Pementel.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 171
MANOEL, filho de José Linhares e de Thereza de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Manoel Linhares e de Antónia do Amaral.
‘’ materno de António de Pementel e de Jacintha Furtada.
Nasceu aos 28 de Novembro e bapt. a 5 de Dezembro de 1802.
Pad: Leonardo Coeilho e sua mulher Jacintha Roza, tia do baptizado.
Test: Joam Fagundes e Joam de Mello.
O cura António da Costa Resendes.
Tirou 1 certidão aos 4 de Dezembro de 1854. O cura Borges.

N.º 172
JOSÉ, filho de Joam de Lima, nat. S.P.V.F.C., e de Felecianna de Mello.
Neto paterno de António de Lima e de Josepha de Resendes.
‘’ materno de Manoel da Costa e de Fellecia de Mello.
Nasceu aos 1 e bapt. a 8 de Dezembro de 1802.
Pad: José Linhares e sua irmã Angélica Maria, sui juris.
Test: José de Arruda e Francisco de Pementel.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 173
MANOEL e MARIA, filhos de Sebastiam Furtado e de Thereza Maria, nat. Ponta Garça.
Netos paternos de André Furtado e de Catharina de Oliveira.
‘’ maternos de Manoel de Mattos e de Anna Furtada.
Nasceram aos 12 de Dezembro de 1802.
Pad: Miguel do Amaral e sua filha Josepha do Amaral, sui juris.
Test: João Fagundes e António de Pementel.
O cura António da Costa Resendes.

Ano de 1803

N.º 174
FRANCISCO, filho de António de Mello, nat. M.S.M.V.F.C., e de Francisca da Concei-
ção de Jesus.
Neto paterno de José de Mello e de Roza de Mello.
‘’ materno de José de Pementel e de Antónia Furtada.
Nasceu aos 7 e bapt. aos 13 de Fevereiro de 1803.
Pad: Hermenegildo de Pementel, tio do baptizado, e Anna de Santo António, viúva de
Francisco (........).
Test: Joam Fagundes e José de Linares.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 175
ANTÓNIO, filho de Ignácio de Lima, nat. S.P.V.F.C., e de Maria de Pementel.
Neto paterno de António de Lima e de Josepha de Resendes.
‘’ materno de Bento de Pementel e de Bárbara de Medeiros.



Nasceu aos 25 de Março e bapt. a 6 de Março de 1803.
Pad. José de Pementel, tio do baptizado, e sua mulher Anna Furtada.
Test: Joam Fagundes e José de Arruda.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 176
FRANCISCO, filho de José Bento Vieira e de Genoveva do Esp.º Santo, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de José Vieira e de Maria Moniz.
‘’ materno de Agostinho da Ponte e de Joanna Moniz.
Nasceu aos 2 e bapt. a 7 de Março de 1803.
Pad: José de Mello, tio do bapt., e sua mulher Antónia da Silva.
Test: António caetano, filho de Euzébio Caetano da Rocha, nat. S.M.V.F.C., e Manoel
de Aguiar.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 177
ANTÓNIA, filha de Joam Furtado e de Maria da Conceição, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
‘’ materna de Manoel de Mattos e de Anna Furtada.
Nasceu aos 5 e bapt. a 13 de Março de 1803.
Pad: Joam Furtado, tio da bapt. e sua mulher Maria de Jesus.
Test: Joam Fagundes e Joam de Mello.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 178
JOAQUINA, filha de José Vieira e de Josepha do Esp.º Santo, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Luiz Cardozo e de Antónia Vieira.
‘’ materna de António da Costa e de Joanna da Silva.
Nasceu aos 6 e bapt. a 12 de Março de 1803.
Pad: José Tavares e sua irmã Helena dos Santos, filhos de Manoel Tavares e Maria Pe-
reira, nat. das Furnas.
Test: Joam Fagundes e António de Sousa.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 179
MANOEL, filho de Francisco Gonçalves e de Maria da Apresentação, nat. S.M.V.F.C..
Neto paterno de Joam Gonçalves e de Isabel Furtada.
‘’ materno de Francisco Xavier de Oliveira e de Maria de Mello.
Nasceu aos 9 e bapt. a 9 de Março de 1803.
Pad: Lázaro da Costa, filho de Clemente da Costa e Joanna de Jesus, filha de Francisco
Xavier de Oliveira e de Maria de Mello, tia da baptizada.
O cura António da Costa Resendes. 
Tirou 1 certidão aos 14 de Março de 1861. O cura Medeiros.

N.º 180
MANOEL, filho de Manoel de Aguiar, nat. S.M.V.F.C., e de Maria Magdalena.
Neto paterno de Pedro de Aguiar e de Josepha do Couto.
‘’ materno de Manoel de Deus e de Francisca Clara.
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Nasceu aos 20  e bapt.  subcondicione aos 27 de Março de 1803 por Anna da Trindade
viúva de Pedro Moniz, nat. da M.V.F.C..
Pad: Luís de Aguiar, tio do bapt. e  Anna da Trindade.
Test: João Fagundes e Domingos Vieira.
O cura  António da Costa Resendes.
Tirou 1 certidão aos 6 de Agosto de 1869.
O cura Medeiros.

N.º 181
MARIA, filha de Manoel Francisco, nat. Furnas, e de Quitéria Maria.
Neto paterno de Joaquim Francisco e de Quitéria de Medeiros.
‘’ materno de Domingos Vieira e de Antónia de Mattos.
Nasceu aos 25 e bapt. a 30 de Março de 1803.
Pad: Manoel Tavares  e Thereza de Jesus, tia da baptizada.
O cura Joam Fagundes e Paullo de Medeiros.

N.º 182
MANOEL, filho de José António, nat. M.V.F.C., e de Anna Francisca.
Neto paterno de André de Froes e de Joanna Francisca.
‘’ materno de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
Nasceu aos 27 de Março e bapt. a 3 de Abril de 1803.
Pad: Joam Rodrigues e Antónia Moniz, filhos de Manoel Rodrigues, nat. das Furnas.
Test: Joam Fagundes e Francisco de Arruda.
O cura António da Costa Resendes.
Declaro por neto paterno de João Pacheco. 
O cura Resendes.

N.º 183
MANOEL, filho de Francisco Furtado e de Maria Jacintha.
Neto paterno de António Furtado e de Catharina do Sacramento.
‘’ materno de Manoel Moniz e de Genoveva de Mello.
Nasceu aos 8 e bapt. a 18 de Abril de 1803.
Pad: Francisco de Mello e Francisca de Jesus, tios do baptizado.
Test: Joam Fagundes e Paulo de Medeiros.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 184
ISABEL, filha de Joseph Francisco de Macedo, nat. S.P., Nordestinho, e de Catharina
da Silva, nat. Ponta Garça1.
Neta paterna de Manoel Furtado e de Margarida de Macedo.
‘’ materna de António da Costa e de Joanna da Silva.
Nasceu aos 13 de Abril de 1803.
Pad: José de Mello e sua mulher Antónia da Silva, tia da baptizada.
Test: Joam Fagundes e seu filho José Martins.
O cura António da Costa Resendes.

1 Nos termos n.ºs 15 e 144, o seu nome é Julianna.



N.º 185
ANTÓNIO, filho de Joseph Tavares e de Anna Furtada, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Bento de Pementel e de Bárbara Tavares.
‘’ materno de Miguel Furtado e de Catharina de Oliveira.
Nasceu aos 12 e bapt. a 20 de Abril de 1803.
Pad: António Caetano e Thereza de Jesus, filhos de Euzébio Caetano  e de Roza Jose-
pha da Estrella, nat. S.M.V.F.C..
Test: Joam Fagundes e José de Linares.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 186
FRANCISCA, filha de Miguel de Amaral e Joanna Furtada, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de André do Amaral e Josepha de Sousa.
‘’ materna de Miguel Furtado e de Catharina de Oliveira.
Nasceu aos 21 de Abril e bapt. a 1 de Maio de 1803.
Pad: Genípero do Amaral, tio da bapt., e Francisca Carvalha, solt..
O cura António da Costa Resendes.

N.º 187
MARIA, filha de José Martins, solteiro, e de Bernarda de Jesus, solteira.
Neta paterna de Joam Fagundes e de Josepha Rebella.
‘’ materna de José Furtado e de Antónia do Sacramento, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 4 e bapt. a 13 de Junho de 1803.
Pad: Joaquim de Linares e sua mulher Josepha Maria.
Test: Joam Fagundes e Joam Linares.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 188
ANTÓNIO, filho de Hierónimo Vieira e de Umbelina dos Santos, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António Vieira e de Bibianna de Sousa.
‘’ materno de Manoel de Aguiar e de Martina da Câmara.
Nasceu aos 17 e bapt. a 24 de Julho de 1803.
Pad: António de Aguiar e Francisca Roza, filhos de Manoel de Aguiar e de Martina da
Câmara, tios do baptizado.
O cura António da Costa Resendes.
Tirou 1 certidão aos 26 de maio de 1864. O cura Medeiros.

N.º 189
ANDREZA, filha de Lionardo Coeilho e de Jacintha Roza, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de José António de Sousa e de Clara Furtada.
‘’ materna de Manoel de Linares e de Antónia Maria.
Nasceu aos 22 e bapt. a 31 de Julho de 1803.
Pad: José de Linares e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: Joam Fagundes e António Furtado, mancebo.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 190
LUDIVINA, filha de Joam de Linhares e de Josepha Ignácia, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Manoel de Linares e de Antónia Maria.
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‘’ materna de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
Nasceu aos 14 e bapt. a 20 de Agosto de 1803.
Pad: Joam Vieira, filho de Domingos Vieira e de Antónia dos Anjos, e Escolástica Ma-
ria, tia da baptizada.
Test: Joam Fagundes e Joaquim de Linhares.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 191
MARIA, filha de Joam de Oliveira, nat. S.P.V.F.C., e de Bárbara Jacintha, nat. Ponta
Garça.
Neto paterno de António de Oliveira e de Bárbara Carreira.
‘’ materno de Amaro da Rocha e de Josepha Marianna.
Nasceu aos 2  e bapt. a 11 de Setembro de 1803.
Pad: O Revd.º Francisco de Pementel e Bernarda Joaquina, solteira, filha de Pedro Tra-
vassos e de Margarida da Conceição.
Test: Joam Fagundes e António de Pementel.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 192
FRANCISCO E JOÃO, filhos de António Furtado ( ou Fagundes) e de Antónia de Mello.
Netos paternos de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
‘’ maternos de Miguel de Sousa e de Antónia de Sousa.
Nasceu aos 7 e bapt. a 11 de Setembro de 1803.
Pad: Manoel Furtado e Maria de Arruda.
Test: António Furtado e Francisco Furtado.
O cura António da Costa Resendes.
Tirou 1 certidão aos 23 de Abril de 1887. O cura Amaral.
Vide aqui os n.ºs 5 e 194.

Ano de 1804

N. 193         
JOAQUIM, filho de António do Couto, nat. S.P.V.F.C., e de Constância de Jesus.
Neto paterno de António do Couto e de Jacintha de Resendes.
‘’ materno de Bento de Pementel e Bárbara Tavares.
Nasceu aos 23 de Dezembro  de 1803 e bapt. a 1 de Janeiro de 1804.
Pad: Joam Ignacio e sua mulher Francisca do Couto, nat. S.P.V.F.C..
Test: Joam Fagundes e António de Pementel.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 194
ISABEL, filha de José Pacheco, nat. S.M.V.F.C., e de Marianna de Mello.
Neta paterna de Joam Pacheco e de Antónia Francisca.
‘’ materna de José de Mello e de Maria de Mattos.
Nasceu aos 29 de Dezembro de 1803, bapt. a 6 Janeiro de 1804.
Pad: Francisco de Mello, tio do bapt., e sua nulher Isabel (....) Cabral.
Test: Joam Fagundes e Francisco de Arruda.
O cura António da Costa Resendes.



N.º 195
JOAM, José do Amaral e de Roza Maria, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de André do Amaral e de Josepha de Sousa.
‘’ materno de Bento de Pementel e Bárbara Tavares.
Nasceu aos 17 e bapt. a 26 de Fevereiro de 1804.
Pad: José de Pementel, tio do bapt., e sua mulher Anna de Jesus.
Test: Joam Fagundes e Paulo de Medeiros.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 196
ROZA, filha de Francisco de Pementel e de Maria Furtada, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 17 e bapt. a 25 de Março de 1804.
Pad: José de Sousa e Magdalena de Jesus, m.res nas Furnas.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 197
FRANCISCA, filha de José de Arruda e de Maria da Silva, freg.  Ponta Garça
Neta paterna de António de Arruda e de Liandra Furtada.
‘’ materna de António da Costa e de Joanna da Silva.
Nasceu aos 2  e bapt. a 15 de Abril de 1804.
Pad: Manoel Moniz de Bittancourt e sua mulher Dona Maria de Pementel, nat. Furnas.
Test: Joam Fagundes e Genípero do Amaral.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 198
ANTONINO, filho de Francisco do Rego, nat. S.M.V.F.C., e de Jacintha de Jesus,
Ponta Garça.
Neto paterno de António do Rego Quintanilha e de Dona Antónia de Santa Bárbara.
‘’ materno de Antonino Furtado e de Maria da Ressurreição.
Nasceu aos 24 de Abril e bapt. a 3 de Maio de 1804.
Pad: António Furtado e Antónia Jacintha, tios do bapt., filhos de Antonino Furtado e de
Maria da Ressurreição.
Test: Joam Fagundes e Francisco de Mello.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 199
ANTÓNIO, filho de José António Pacheco, nat. M.V.F.C., e de Anna Francisca, Ponta
Garça.
Neto paterno de Joam Pacheco e de Joanna Francisca.
‘’ materno de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
Nasceu aos 11 e bapt. a 22 de Junho de 1804.
Pad: António de Frias e Antónia Moniz, filhos de Manoel de Frias e de Maria Moniz,
nat. N.ª Sr.ª da Alegria, Furnas.
Test: Joam Fagundes e António de Mello.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 200
JOAM, filho de Manoel Martins, nat. Sr.ª Alegria, Furnas, e de Roza de Mello, nat. S.M.V.F.C..
Neta paterna de Joam Martins e de Joanna Maria.
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‘’ materna de Francisco Xavier de Oliveira e de Maria de Mello.
Nasceu aos 26 e bapt. a 26 de Setembro de 1804.
Pad: Joam Furtado e sua mulher Maria de Jesus, tia do bapt..
Test: Joam Fagundes e Manoel Furtado.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 201
ANTÓNIO, filho de Lázaro da Costa e de Joanna de Jesus.
Neto paterno de  Pementel da Costa, (f), e de Joanna de São Tiago.
‘’ materno de Francisco Xavier de Oliveira e de Maria de Mello.
Nasceu aos 14 de e bapt. a 21 de Outubro de 1804.
Pad: Francisco de Mello e sua irmã  Maria de Jesus, filhos de João de Mello  e de Joan-
na de Sam Francisco, tios do bapt..
Test: Francisco da Costa Carneiro e o pai do bapt. Lázaro da Costa.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 202
ANTÓNIA, filha de José António de Oliveira e de Escolástica Maria, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Francisco Xavier de Oliveira e de Maria de Mello.
‘’ materna de Manoel de Linares e de Antónia Maria.
Nasceu aos 17 e bapt. a 25 de Outubro de 1804.
Pad: José de Linares, tio da bapt., e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: Joam Fagundes e Francisco de Arruda.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 203
MARIA, filha de António Pacheco e de Josepha do Livramento, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Francisco Pacheco e de Maria dos Santos.
‘’ materno de André Carvalho e Francisca Rebella.
Nasceu aos 5 e bapt. a 11 de Novembro de 1804.
Pad: José Carvalho, filho de André Furtado e de Maria Carvalha, e Francisca Rebella,
tios do bapt..
Test: Joam Fagundes e Manoel de Mattos.
O Cura António da Costa Resendes.

N.º 204
ANTÓNIO, filho de José de Linares e de Josepha Ignácia, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Manoel de Linares e de Antónia Maria.
‘’ materno de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
Nasceu aos 14 de Novembro de 1804.
Pad: João Vieira, filho de Domingos Vieira e Antónia dos Anjos e Antónia da Trindade,
viúva de Pedro Moniz, nat. V.F.C..
Test: Joam Fagundes e José Linares, tio do bapt..
O cura António da Costa Resendes.

N.º 205
JOAQUIM, filha de António da Costa Carneiro e de Maria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Manoel da Costa Carneiro e de Maria de São Miguel.



‘’ materno de Cypriano do Rego e de Antónia Barboza.
Nasceu aos 4 e bap. 1 9 de Dezembro de 1804.
Pad: Joaquim Francisco de Sousa e su mulher Fellecia Roza, nat. das Furnas.
Test: João Fagundes e José de Mello Mellão.
O cura António da Costa Resendes.

Ano de 1805

N.º 206
FRANCISCO, filho de José da Costa Carneiro e Bárbara Pacheca, nat. M.D.Povoação.
Neto paterno de Manoel da Costa Carneiro e de Maria de São Miguel.
‘’ materno de Vicente Leite e de Thereza Pacheca.
Nasceu aos 4 e bapt. a 10 de Janeiro de 1805.
Pad: Francisco da Costa Carneiro, tio do bapt..
Test: Joam Fagundes e Lázaro da Costa, solt., filho de Clemente da Costa e de Joanna
de São Francisco.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 207
LAURIANNA, filha de Francisco de Mello e de Antónia Roza.
Neto paterno de Manoel Moniz e de Genoveva de Mello.
‘’ materno de Francisco Furtado e de Roza Maria.
Nasceu aos 27 de Janeiro e bapt. a 1 de Fevereiro de 1805.
Pad: Francisco da Costa Carneiro e Francisca Roza, filhos de António da Costa Carnei-
ro e de Maria de Jesus.
Test: Joam Fagundes e António da Costa Carneiro e Francisco de Mello, pai do bapt..
O cura António da Costa Resendes.

N.º 208
MANOEL, filho de Joam de Lima, nat. S.P.V.F.C., e de Jullianna de Mello, nat. Ponta
Garça.
Neto paterno de António de Lima e de Josepha de Resendes.
‘’ materno de Manoel da Costa e de Fellecia de Mello
Nasceu aos 8 e bap. a 23 de Fevereiro de 1805.
Pad: José de Linares e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: Joam Fagundes e José de Arruda.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 209
FLORA, filha de Álvaro Luiz  António do Rego, nat. B.J., R. de Peixe, e de Dona Ma-
ria Flora, fregueses de Ponta Garça.
Neta paterna de Manoel de Almeida do Couto e de Dona Ignácia Jacintha.
‘’ materna de Pedro Bento de Sousa e Maria Vieira.
Nasceu aos 17 e bapt. a 25 de Fevereiro de 1805.
Pad: Plácido Pacheco, nat. M.D., Povoação.
Test: Joam Fagundes e Caetano Furtado Royas.
O cura António da Costa Resendes.
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N.º 210
ROZA, filha de Manoel Pacheco, nat. Furnas, e de Bárbara de Jesus, nat. Maia.
Neta paterna de José Moniz Pacheco e de Margarida do Amaral (1)
‘’ materna de José Moniz e de Antónia Moniz.
Nasceu aos 3 e bapt. a 10 de Março de 1805.
Pad: Francisco de Mello e sua mulher Roza Moniz, tia da baptizada, oriundos de N.ª
Sr.ª da Alegria, Furnas.
Test: Joam Fagundes e António da Costa Carneiro.
O cura António da Costa Resendes e António José Tavares.
(Vide Gen.Man. de V.L.M., fl 282).

N.º 211
JOSEPH, filho de Joam Furtado Royas e de Laureanna  de Jesus, nat. M.D.Povoação.
Neto paterno de António Furtado Royas e de Maria Jacintha.
‘’ materno de Vicente Furtado e Thereza Pacheca.
Nasceu aos 11 e bapt. a 17 de Março de 1805.
Pad: José de Linares e sua mulher Thereza de Jesus, tia do bapt..
Test: Joam Fagundes e António do Couto, mancebo, e António José Tavares.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 212
LUDOVINA, filha de Manoel Furtado e Maria Josepha, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de António Furtado e de Catharina do Sacramento.
‘’ materna de António de Arruda e de Liandra Furtada.
Nasceu aos 25 e bapt. a 30 de Março de 1805.
Pad: António Furtado e sua mulher Antónia de Mello.
Test: Joam Fagundes e António de Pementel.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 213
MANOEL, filho de Caetano da Costa Carneiro e de Antónia de Jesus, nat. S.P.V.F.C..
Neto paterno de Manoel da Costa Carneiro e de Maria de S. Miguel.       
‘’ materno de António de Lima e de Josepha de Resendes.
Nasceu aos 30 e bapt. 14 de Abril de 1805.
Pad: Manoel de Viveiros e sua irmã Liadora de Medeiros, filhos de António de Medei-
ros e de Joanna de Viveiros, nat. das Furnas.
Test: Joam Fagundes e Francisco de Arruda.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 214
JOSEPH, filho de Francisco de Linares, nat. S.P., P. Delg., e de Perpétua Roza.
Neto paterno de Manoel de Linares e de Antónia do Amaral.
‘’ materno de António Furtado e de Catharina do Sacramento.
Nasceu aos 15 e bapt. a 21 de Abril de 1805.
Pad: José de Lima, tio do bapt., e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: João Fagundes e Paulo de Medeiros.
O cura António da Costa Resendes.



N.º 215
URSULLA, filha de António de Mello, nat. M.S.M.V.F.C., e de Constância de Jesus.
Neta paterna de José de Mello e Roza de Mello.
‘’ materna de  José de Pementel e de Antónia Fagundes.
Nasceu aos 8 e bapt. a 13 de Maio de 1805.
Pad: Hermenegildo de Pementel, tio do bapt., filho de José de Pementel e de Antónia Fagun-
des e Ursulla das Virgens, filha de Francisco dos Santos, viúvo de Anna de Santo António.
Test: Joam Fagundes e Manoel Furtado.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 216 
JOAQUINA, filha de Manoel Francisco, nat. Sr.ª Algr.ª Furnas, e de Quitéria Maria.
Neto paterno de Joaquim Francisco e de Quitéria de Medeiros.
‘’ materno de Domingos Vieira e de Antónia de Mattos.
Nasceu aos 5 e bapt. a 11 de Julho de 1805.
Pad: Manoel Tavares e sua mulher Thereza Maria, tia da bapt..
Test: Joam Fagundes e Joam de Linares.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 217
THOMÁZIA, filha de José Vieira e de Antónia do Espírito Santo, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Domingos Vieira e de Antónia do Esp.º Santo.
‘’ materna de Agostinho da Ponte e de Joanna Moniz.
Nasceu aos 6 e bapt. a 11 de Agosto de 1805.
Pad: João Luiz e sua mulher Umbelina de Jesus.
Test: Joam Fagundes e Caetano Furtado Royas.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 218
ANTÓNIO, filho de José de Pementel Mancebo e de Petronila Roza, nat. Ponta Garça
Neto paterno de António Furtado Roya e Maria Jacintha.
‘’ materno de Xavier Pacheco e de Maria da Estrella.
Nasceu aos 8 e bapt. a15 de Agosto de 1805.
Pad: Joam Pereira, cas., e Anna Francisca, filha de  Francisco da Ponte e de Rozaria M.ª.
Test: Joam Fagundes e Manoel Martins.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 219
PULQUÉRIA, filha de José António  de Medeiros e de Anna Francisca, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de João Pacheco e de Joanna Francisca.
‘’ materna de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
Nasceu aos 12 e bapt. a 20 de Agosto de 1805.
Pad: José de Mello Mellão e sua filha Joanna de Mello, solt..
Test: Joam Fagundes e Manoel de Medeiros.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 220
JOSEPHA, filha de Manoel Rebello e de Jullianna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de António Moniz e de Bebianna Rebella.
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‘’ materna de Joam da Silva e Anna do Esp.º Santo.
Nasceu aos 16 e bapt. a 20 de Agosto de 1805.
Pad: Juliam Francisco e Josépha Antónia, filhos de Juliam Francisco Tavares e de Fran-
cisca Ignácia, nat. Furnas.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 221
ANTÓNIO, filho de Manoel Pacheco, nat. M.D.Povoação, e de Umbelina Roza.
Neto paterno de Vicente Leite e de Thereza Pacheca.
‘’ materno de Francisco Furtado e de Roza Maria.
Nasceu aos 19 e bapt. a 25 de Agosto de 1805.
Pad: Manoel de Frias e sua mulher Maria Moniz, nat. N.ª Sr.ª Algr.ª, Furnas.
Test: Joam Fagundes e Manoel Furtado.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 222
JOANNA, Manoel Martins, nat. Furnas, e de Roza de Mello, nat. M.S.M.V.F.C..
Neta paterna de Joam Martins e de Joanna Maria.
‘’ materna de Francisco Xavier de Oliveira e de Maria de Mello.
Nasceu aos 6 e bapt. a 12 de Setembro de 1805.
Pad: Manoel Vieira e sua mulher Joanna Francisca, nat. Furnas.
Test: Joam Fagundes e José de Mello.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 223
CLAUDINA, filha de Joam Luiz, nat. Rozário, Lagoa, e de Umbelina Machada, nat.
Ponta Garça
Neta paterna de José Moniz de Andrade e de Fellecia Joaquina.
‘’ materna de Joam de Mello e de Anna Machada.
Nasceu aos 2 e bapt. a 19 de Outubro de 1805.
Pad: Manoel de Payva e sua mulher Delfina da Silva, nat. Furnas.
Test: Joam Fagundes e Manoel Martins.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 224
MANOEL, filho de António Pacheco, nat. D.º Espº St.º, Maia, e de Magdalena de Jesus.
Neto paterno de Pedro Pacheco e de Emerencianna do Esp.º Santo.
‘’ materno de António Vieira e de Bebianna de Sousa.
Nasceu aos 6 e bapt. a 13 de Outubro de 1805.
Pad: Joaquim de Linares e sua mulher Josepha Maria.
Test: Joam Fagundes e José de Linares.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 225
FRANCISCO, filho de Manoel de Mattos e de Luzia do Esp.º Santo, nat. Nordestinho.
Neto paterno de Manoel de Mattos e de Anna  Furtada.
‘’ materno de Manoel Furtado e de Margarida de Macedo.
Nasceu aos 29 de Out.  e bapt. a 3 de Novembro de 1805.
Pad: Francisco de Medeiros e sua mulher Maria do Esp.º Santo, nat. Furnas.



Test: Joam Fagundes e Manoel Furtado.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 226
MARIA, filha de António Vieira e de Maria do Esp.º Santo, nat. Furnas.
Neta paterna de Manoel Vieira e de Marianna de Mello.
‘’ materna de Silvestre Boteilho e Liandra de Resendes.
Nasceu aos 2 de Novembro de 1805 e baptizada em casa pelo cura António da Costa
Resendes.
Pad: Manoel de Deos e sua mulher Delfina  da Silva, nat. Furnas.
Test: Joam Fagundes e Manoel Furtado.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 227
ANTÓNIO, filho de José de Linares, nat. S.P., P. Delg., e de Thereza de Jesus.
Neto paterno de Manoel de Linares e de Antónia Maria.
‘’ materno de António de Pementel e de Jacintha Furtada.
Nasceu aos 5 e bapt. aos 10 de Novembro de 1805.
Pad: Leonardo Coeilho e sua mulher Jacintha Roza, tia do bapt..
Test: Joam Fagundes e António Furtado mancebo.
O cura António da Costa Resendes.
Tirou 1 certidão aos 3 de Outubro de 1879. O cura Raposo.
‘’ 1 ‘’ ‘’ aos 12 de Março de 1888. O cura Raposo.

N.º 228
MANOEL, filho de António Martins e de Francisca de Mello, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Clemente da Costa e de Joanna de S. Francisco.
‘’ materno de Joam de Lima e de Jullianna de Mello.
Nasceu aos 3 e bapt. a 10 de Novembro de 1805.
Pad: Manoel de Mello e Alcina de Mello, filhos de Joam de Lima e de Jullianna de

Mello, tios do bapt..
Test: Joam Fagundes e Francisco de Arruda.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 229
JOANNA, filha de António Barbosa e de Constância de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Cipriano do Rego e de Antónia Barboza.
‘’ materna de José Moniz e Antónia Moniz.
Nasceu aos 18 e bapt. a 24 de Novembro de 1805.
Pad: Manoel de Payva, nat. das Furnas.
Test: João Fagundes e Genípero do Amaral.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 230
FLORÊNCIO, filho de José Pereira e de Josepha do Esp.º Santo, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Luiz cardoso e de Antónia Vieira.
‘’ materno de António da Costa e de Joanna da Silva.
Nasceu aos 7 e bapt. a 15 de Dezembro de 1805.
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Pad: José Tavares e sua irmã Thereza dos Santos, filhos de Manoel Tavares  e Maria Pe-
reira, nat. das Furnas.
Test: Joam Fagundes e José de Mello Mellão.
O cura António da Costa Resendes.
Tirou 1 certidão aos 16 de Março de 1861. O cura Medeiros.

N.º 231
FRANCISCO, filho de Lázaro da Costa e de Joanna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Clemente da Costa e de Joanna de Sam Francisco.
‘’ materno de Francisco Xavier de Oliveira e de Maria de Mello.
Nasceu aos 4 e bapt. a 15 de Dezembro de 1805.
Pad: Francisco de Mello e su irmã Maria de Jesus, filhos de Joam de Mello e de Joanna
de Sam Francisco, tios do bapt..
Test: Joam Fagundes e Francisco da Costa Carneiro.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 232
JOANNA, filha de Francisco Furtado e de Maria Jacintha, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de António Furtado e de Catharina do Sacramento.
‘’ materna de Manoel Moniz e de Josepha de Mello.
Nasceu aos 14 e bapt. a 24 de Dezembro de 1805.
Pad: Joam Fagundes.
Test: Francisco de Arruda e Manoel de Mattos.
O cura António da Costa Resendes.

Ano de 1806

N.º 233
JOSEPHA, filha de Miguel Furtado e de Antónia de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de André Furtado e de Maria de St.º André.
Neta materna de Manoel de Mattos e de Luzia do Esp.º Santo.
Nasceu aos 31 de Janeiro e bapt. a 6 de Fevereiro de 1806.
Pad: José Carvalho, filho de André Furtado e de Maria de St.º André,   Maria  de Jesus,
filha de Manoel  de Mattos  e Luzia do Espírito Santo, ambos solt. e tios da bapt..
Test: Joam Fagundes e Francisca de Arruda.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 234
Seu nome é FRANCISCA, o qual foi imposto na Chrisma a 28 de Outubro de 1811.
O Vigário Moreyra.
FLORA, filha de Joam Linares, nat. S. P. P. Delg., e de Josepha Ignácia.
Neta paterna de Manoel de Linares e de Antónia Maria.
‘’ materna de Manoel Furtado e Francisca Furtada.
Nasceu aos 30 de Janeiro de 1806.
Pad: Joam Vieira, cas., e Anna da Trindade, viúva de Pedro Moniz, nat. de V.F..
Test: Joam Fagundes e José de Arruda.
O cura António da Costa Resendes.



N.º 235
MANOEL, filho de José António de Oliveira e de Escolástica Maria, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Francisco Xavier e de Maria de Mello.
‘’ materno de Manoel  de Linares e Antónia Maria.
Nasceu aos 24 de Abril e bapt. a 4 de Maio de 1806.
Pad: José de Linares, tio do bapt. e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: Joam Fagundes e Miguel do Amaral.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 236
JOSÉ, filho de Francisco Gonçalves e de Maria da Conceição, nat. S.M.V.F.C..
Neto paterno de João Gonçalves e de Isabel Furtada.
‘’ materno de Francisco Xavier de Oliveira e de Maria de Mello.
Nasceu aos 13 e bapt. a 25 de Maio de 1806.
Pad: José de Payva e sua mulher Anna de Jesus.
Test: Joam Fagundes e José de Mello.
O cura António da Costa Resendes.

N.º 237
FRANCISCO, filho de Bento Pereira e de Anna Pacheca, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de José Teixeira e de Catharina Pereira.
‘’ materna de Francisco Pacheco Cascalho e de Maria dos Santos.
Nasceu aos 21 de Maio e bapt. a 1 de Junho de 1806.
Pad: Francisco de Pementel e sua mulher Maria Furtada.
Test: O Capitão Estanislau Dias Moreyra e o Alferes António Joam Pereira, m.res V.F.C.
O cura António José de Medeiros Senra.

N.º 238
FRANCISCO, filho de Manoel de Aguiar, nat. S.P.V.F.C., e de Maria Magdalena, Ponta Garça
Neto paterno de Pedro de Aguiar e de Roza do Couto.
‘’ materno de Manoel de Deos e de Francisca Clara.
Nasceu aos 5 e bapt. a 15 de Junho de 1806.
Pad: Hierónimo Vieira, cas..
Test: O Revd.º Thesoureiro Francisco da Silva.
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 239
MANOEL, filho de Joam Vieira, nat. Ponta Garça, e de Angélica Roza Linhares, nat.
M.D.Povoação.
Neto paterno de Domingos Vieira e de Antónia dos Anjos.
‘’ materno de Manoel de Linhares e Antónia do Amaral.
Nasceu aos 7 e bapt. a 14 de Agosto de 1806.
Pad: Joam Linares, cas..
Test: O Revd.º Thesoureiro  desta paroquial Francisco da Silva e Joaquim Linares, cas..
O cura José António de Medeiros Senra.

N.º 240
ANTÓNIO, filho de Ignácio de Lima, nat. S.P.V.F.C., e de Maria de Pementel, Ponta Garça.
Neto paterno de António de Lima e de Josepha de Resendes.
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‘’ materno de Bento de Pementel e de Bárbara de Medeiros.
Nasceu aos 26 de Agosto e bpat. a 1 Setembro de 1806.
Pad: Alferes Joam Paulo de Medeiros Silva Pacheco, cas., S.M.V.F.C..
Test: O Revd.º José Duarte de Medeiros, Vigário da N.ª Sr.ª da M.D., Povoação, e Joam
Fagundo, viúvo.
O Vigário Estevam Manoel Moreyra.

N.º 241
JOANNA, filha de Hierónimo Vieira e de Umbelina dos Santos, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António Vieira e de Bebiana de Sousa.
‘’ materno de Manoel de Aguiar e de Marta da Câmara.
Nasceu aos 2 e bapt. a 9 de Setembro de 1806.
Pad: António da Costa e sua mulher Joanna dos Anjos.
Test: Joaquim Linhares, cas., e Joam Fagundo, viúvo.
O Vigário Estevam Manoel Moreyra.

N.º 242
FRANCISCO, filho de José António, nat. S.M.V.F.C., e de Anna Francisca, nat. Ponta
Garça.
Neto paterno de Joam Pacheco e de Anna Francisca.
‘’ materno de Manoel Furtado e Francisca Furtada.
Nasceu aos 27 de Out. e bapt. a 2 de Novembro de 1806.
Pad: José de Mello, viúvo de Antónia da Silva, e sua filha Joanna da Silva.
Test: O Revd.º Thesoureiro Francisco da Silva e António de Sousa, cas..
O Vigário Estevam Manoel Moreyra.

N.º 243
ANULADO.

Ano de 1807

N.º 244             
MANOEL, filho de Francisco do Rego Quintanilha, nat. S.M.V.F.C., e de Jacintha de
Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António do Rego Quintanilha e de Dona Antónia de St.ª Bárbara.
‘’ materno de Antonino Furtado e de Maria da Ressurreição.
Nasceu aos 27 de Jan. e bapt. a 2 de Fevereiro de 1807.
Pad: Thomé Furtado e sua filha Francisca de Jesus.
Test: Joaquim Linhares, cas., e João Fagundo, viúvo.
O cura João José Ferreira.

N.º 245
JOSÉ, filho de Lázaro da Costa e de Joanna de Jesus, nat. Ponta Garça
Neto paterno de Francisco Xavier e de Maria de Mello.
‘’ materno de Clemente da Costa, (f), e de Joanna de Jesus.
Nasceu aos 24 de Fev. e bapt. a 1 de Março de 1807.
Pad: Francisco de Mello e Maria de Jesus.



Test: João Fagundo e José Moniz.
O cura João José Ferreira.

N.º 246
JACINTHA, filha de João Furtado e de Laurianna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António Furtado Roya e de Maria Jacintha.
‘’ materno de Vicente Leite e de Thereza Pacheca.
Nasceu aos 3 e bapt. a 8 de Maio de 1807.
Pad: José Linhares e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: João Fagundo, viúvo, e António Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 247
MANOEL E JOSÉ, filhos de Francisco de Pementel e de Maria de Jesus.
Netos paternos de Bento de Pementel e de Bárbara de Medeiros Tavares.
‘’ maternos de Manoel Furtado e de Francisca Furtado.
Nasceram aos 6 e bapt. a 13 de Maio de 1807.
Pad: Manoel de Souza e sua mulher Maria Joaquina, nat. Furnas.
Test: Paulo de Medeiros e João Fagundes.
O cura João José Ferreira.
1 certidão aos 16 de Dezembro de 1831. O cura Raposo.
1      ‘’ aos 22 de         ‘’ de 1831. O cura Raposo.

N.º 248
MANOEL, filho de António Martins e de Francisca de Mello, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Clemente da Costa e de Joanna Barboza.
‘’ materno de João de Lima e de Fellecianna de Mello.
Nasceu aos 3 e bap. a 7 de Junho de 1807.
Pad: Manoel de Lima e Antónia de Mello, solt..
Test: João Fagundo e Paulo de Medeiros.
O cura João José Ferreira.

N.º 249
MIQUELINA, filha de Leonardo Coeilho e de Jacintha Roza, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António de Sousa e de Clara Furtada.
‘’ materno de Manoel Linhares e de Antónia Maria.
Nasceu aos 15 e bapt. a 19 de Junho de 1807.
Pad: José Linhares e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: João Fagundes e Paulo de Medeiros.
O cura João José de Medeiros.

N.º 250
ANULADO

N.º 251
ANNA, filha de João Linhares e de Josepha Ignácia, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Manoel Linhares e de Antónia Maria.
‘’ materna de Manoel Furtado e de Francisca Furtado.
Nasceu aos 22 de Julho e bapt. a 2 de Agosto de 1807.
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Pad: João Vieira, cas., sangrador, e Anna da Trindade, viúva, m.res em V.F.C..
Test: João Fagundo e Domingos Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 252
MIGUEL, filho de Manoel Martins, nat. Maia, e de Roza de Mello, nat. S.M.V.F.C..
Neto paterno de João Martins e de Joanna Maria.
‘’ materno de Francisco Xavier de Oliveira e de Maria de Mello.
Nasceu aos 2 e bapt. a 8 de Agosto de 1807.
Pad: Miguel de Mello e Anna da Silva, solt..
Test: João Fagundo e José de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 253
ANNA, filha de José Pacheco, nat. M.S.M.V.F., e de Marianna de Mello, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de: João Pacheco e Antónia Francisca.
‘’ materna de José de Mello e de Maria de Mattos.
Nasceu aos 20 e bapt. a 27 de Agosto de 1807.
Pad: António Manoel Xavier e sua mulher Anna Jacintha, m.res V.F.C..
Test: João Fagundo e João Cidade.
O cura João José Ferreira.

N.º 254
FRANCISCO, filho de João da Silva Rocha, nat. Furnas, e de Marianna de Jesus,
Ponta Garça.
Neto paterno de Manoel da Silva Rocha e de Thereza Furtada.
‘’ materno de Sebastião Rebello e Antónia da Trindade.
Nasceu aos 2 e bapt. a 17 de Setembro de 1807.
Pad: Caetano Rebello, cas., m.r nas Furnas, e Anna de Santo António, viúva.
Test: João Fagundes e Joaquim Linhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 255
MARIANNA, filho de José Vieira e de Angélica Roza, nat. M.D.Povoação.
Neto paterno de Domingos Vieira e de Antónia dos Anjos.
‘’ materno de Manoel Linhares e de Antónia do Amaral.
Nasceu aos 27 de Set. e bapt. a 3 de Outubro de 1807.
Pad: João Bernardo Tavares de Mello e sua mulher Dona Anna Isabel da Câmara
Bettencourt, por procuração apresentada por Duarte Tavares de Mello que a levou à pia
baptismal.
Teste: João Fagundo e João Linhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 256
MARIA, filha de Francisco Linhares, nat. S.P.P.D., e de Perpétua Roza, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Manoel de Linhares e de Antónia do Amaral.
‘’ materna de Francisco Xavier de Oliveira e Maria de Mello.
Nasceu aos 24 de Set. e bapt. a 4 de Outubro de 1807.



Pad: O cura João José Ferreira.
Test: João Fagundes e António Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 257
MANOEL, filho de António Vieira, nat. Ponta Garça, e de Maria do Esp.º Santo, nat. Furnas.
Neto paterno de Manoel Vieira e de Marianna de Mello.
‘’ materno de Silvestre Boteilho e de Liandra de Resendes.
Nasceu aos 10 e bapt. a 18 de Outubro de 1807.
Pad: Manoel de Payva e sua mulher Delfina da Silva, nat. Furnas.
Test: João Fagundes e João Ignácio Cidade.
O cura João José Ferreira.

N.º 258
ANNA, filha de Manoel Furtado e Maria Josepha, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de António Furtado e de Catharina de Sousa.
‘’ materna de António de Arruda e de Liandra Furtada.
Nasceu aos 26 de Out. e bapt. a 1 de Novembro de 1807.
Pad: António Furtado e sua mulher Antónia de Mello.
Test: João fagundes e João Ignácio Cidade.
O cura João José Cidade.

N.º 259
MANOEL, filho do Alferes António do Rego, nat. B.J.R. de Peixe, e de Dona Mª Flora.
Neta paterna de Manoel de Almeida do Couto e de Dona Ignácia Jacintha.
‘’ materna de Pedro Bento de Souza e Maria Vieira.
Nasceu aos 19 e bapt. a 19 de Novembro de 1807.
Pad: O Capitão Estanislau Dias Moreira, m.r V.F.C..
Test: João Fagundes e João Ignácio Cidade.
O cura João José Ferreira.

N.º 260
FRANCISCO, filho de José Xavier e Anna Furtada, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Bento de Pementel e Bárbara de Jesus.
‘’ materno de Miguel Furtado e de Catharina de Oliveira.
Nasceu aos 18 e bapt. a 26 de Novembro de 1807.
Pad: Miguel do Amaral e sua filha Maria Roza, solt..
Test: João Fagundes e Sebastião Furtado.
O cura João José Ferreira.

Ano de 1808

N.º 261
MANOEL, filho de João Luiz, nat. N.ª Sr.ª R.º Lagoa, e de Umbelina Machada, nat.
Ponta Garça
Neto paterno de José Moniz de Andrade e de Fellecia Joaquina.
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‘’ materno de João de Mello e de Anna Machada.
Nasceu aos 4 e bapt. a 11 de Janeiro de 1808.
Pad: Manoel de Payva e sua mulher Delfina da Silva.
Test: Francisco de Arruda e António de Sousa.
O cura João José Ferreira.

N.º 262
LAURIANNA, filha de Manoel Pacheco, nat. N.ª Sr.ª Alg.ª, Furnas, e de Bárbara de Je-
sus, fregueses de Ponta Garça.
Neta paterna de José Moniz Pacheco e de Margarida do Amaral.
‘’ materna de José Moniz e de Antónia Moniz.
Nasceu aos 7 e bapt. a 14 de Janeiro de 1808.
Pad: Francisco de Mello e sua mulher Roza Moniz, tia da bapt., nat. Furnas.
Test: António de Souza e Francisco de Arruda, nat. Furnas.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 28 de Outubro de 1871. O cura Mello.

N.º 263
JOÃO, filho de Joaquim de Linhares, nat. S.P.P.Delg., e de Josepha Maria, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Manoel de Linhares e de Antónia Maria.
‘’ materno de Bento Pereira e de Margarida de Jesus.
Nasceu aos 20  e bapt. a 31 de Janeiro de 1808.
Pad: Manoel Moniz e sua mulher Maria da Silva, nat. Furnas.
Test: João Fagundes e António de Sousa.
O cura João José Ferreira.

N.º 264
LUIZ, filho de António de Oliveira e de Escolástica Maria, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Francisco Chavier de Oliveira e de Maria de Mello.
‘’ materno de Manoel de Linhares e de Antónia Maria.
Nasceu aos 15 e bapt. a 21 de Fevereiro de 1808.
Pad: José de Linhares, tio do bapt., e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: António de Souza e Miguel do Amaral.
O cura João José Ferreira.

N.º 265
ANTÓNIO, filho de Lázaro da Costa e de Joanna de Jesus.
Neto paterno de Francisco Chavier e de Maria de Mello.
‘’ materno de Clemente da Costa, (f), e de Joanna de Jesus.
Nasceu aos 9 e bapt. a 13 de Março de 1808.
Pad: António Martins e sua mulher Francisca de Jesus, tios do bapt..
Test: António da Costa e Manoel Martins.
O cura João José Ferreira.

N.º  266
MARIA, filha de José de Pementel Mancebo e de Petronilha Roza, nat. Ponta Garça
Neta paterna de António Furtado Roya e de Maria Jacintha.
‘’ materna de Chavier Pacheco e de Maria da Estrella.



Nasceu aos 20 e bapt. a 28 de Março de 1808.
Pad. Francisco da Costa e Petronilha de Jesus, solteiros.
Test: João Fagundes e João de Souza Cidade.
O cura João José  Ferreira.

N.º 267
THEREZA, filha de Manoel Francisco, nat. Furnas, e de Quitéria Maria, freg. Ponta Garça.
Neto paterno de Joaquim Francisco e de Quitéria de Medeiros.
‘’ materno de Domingos Vieira e de Antónia de Mattos.
Nasceu aos 28 de Março e bap. a 4 de Abril de 1808.
Pad: Manoel Tavares e sua mulher Thereza de Jesus, nat. Furnas.
Test: António de Souza e João Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 268
ANTÓNIO, filho de António de Mello, nat. S.M.V.F.C., e de Constância de Jesus.
Neto paterno de José de Mello e de Roza de Mello.
‘’ materno de José de Pementel e de Antónia Fagundes.
Nasceu aos 3 e bapt. a 10 de Abril de 1808.
Pad: Ermenegildo de Pementel e Marianna de Jesus.
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 269
ANTÓNIO, filho de José António de Medeiros e de Anna Francisca, nat. Ponta Garça
Neto paterno de João Pacheco e de Joanna Francisca.
‘’ materno de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
Nasceu aos 10 e bapt. a 16 de Abril de 1808.
Pad: António de Pementel, solt., m.r em V.F.C..
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 270
VICTÓRIA, filha de José Martins e de Bernarda de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de  João Fagundes e de Josepha Rebella.
‘’ materna de José Furtado e de Antónia do Sacramento.
Nasceu aos 7 e bapt. a 15 de Maio de 1808.
Pad: Luiz de Aguiar e sua mulher Victória de Jesus, nat. Povoação.
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 271
MARIA, filha de Manoel Pacheco, nat. M.D.Povoação, e de Umbelina Roza.
Neta paterna de Vicente Leite e de Thereza Pacheca.
‘’ materna de Francisco Furtado e de Roza Maria.
Nasceu aos 3 e bapt. a 9 de Junho de 1808.
Pad: Joaquim Linhares e sua mulher Josepha Maria.
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.
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N.º 272
MANOEL, filho de António Pacheco e de Maria do Livramento, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Francisco Pacheco e de Maria dos Santos.
‘’ materno de André Carvalho e de Francisca Rebella.
Nasceu aos 23 e bapt. a 23 de Junho de 1808.
Pad: João Ignácio e sua mulher Catharina Roza.
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 273
JOSÉ, filho de António da Costa e de Josepha de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Manoel Furtado e de Marianna da Trindade.
‘’ materno de Miguel do Amaral e de Joanna Furtada.
Nasceu aos 3 e bapt. a 10 de Julho de 1808.
Pad: José do Amaral e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: António de Souza e de Francisco da Costa Carneiro.
O cura João José Ferreira.

N.º 274
JOSÉ, filho de António Furtado e de Francisca Thomázia, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Antonino Furtado e de Maria Leocada.
‘’ materno de Thomé Furtado e de Francisca de Mello.
Nasceu aos 10 e bapt. a 16 de Julho de 1808.
Pad: José Joaquim Pires, m.r V.F.C., e Violante Querubina Micaella, filha de João da
Ponte e de Francisca de Jesus, nat. da Lagoa.
Test: António de Souza e João Cidade.
O cura João José Ferreira.

N.º 275
JOÃO, filho de Manoel Rebelo e de Feleciana de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António Moniz e de Bebianna Rebella.
‘’ materno de Joam da Silva e de Anna do Esp.º Santo.
Nasceu aos 25 e bapt. a 29 de Setembro de 1808.
Pad: Juliam Francisco e Josepha Antónia, filhos de Juliam Francisco e de Francisca Ig-
nácia, nat. das Furnas.
Test: José Fagundes e José da Costa Carneiro.
O Vigário Estevam Manoel Moreyra.

N.º 276
JOÃO, filho de João Vieira e de Angélica Roza, nat. Ponta Garça
Neto paterno de Domingos Vieira e de Antónia dos Anjos.
‘’ materno de Manoel Linhares e de Antónia do Amaral.
Nasceu aos 15 e bapt. a 15 de Setembro de 1808.
Pad: João Bernardo Tavares de Mello e sua mulher Dona Anna Isabel da Câmara Bet-
tencourt, por procuração apresentada por seu filho Francisco Bernardo.
Test: António de Souza e João Cidade.
O cura João José Ferreira.



N.º 277
MANOEL, filho de José Carvalho e de Julianna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de André urtado e de Maria de St.º André.
‘’ materno de Francisco Pacheco e de Bebianna de Souza.
Nasceu aos 25 de Out. e bapt. a 1 de Nov. de 1808.
Foi bapt. subcondicione por duvidar do valor do Sacramento feito em casa.
Pad: Jerónimo Vieira e Belina dos Santos.
Test: João Fagundes e João de Sousa.
O cura João José Ferreira.

N.º 278
ANTÓNIO, filho de Miguel Furtado e de Antónia de Jesus, nat Ponta Garça.
Neto paterno de André Furtado e de Maria de St.º André.
‘’ materno de Manoel de Mattos e de Luzia do Esp.º Santo.
Nasceu aos 5 e bapt. a 13 de Novembro de 1808.
Pad: António da Silveira e sua mulher Maria Isabel, por procuração apresentada por Er-
menegildo de Pementel, filhos do Capitão António da Silveira e de Antónia Thomázia
Joaquina, m.res em P. Delg..
Test: António de Souza e João Fagundes.
O cura João José Ferreira.

N.º 279
JOÃO, filho de Francisco do Rego Quintanilha e de Jacintha de Jesus.
Neto paterno de António do Rego Quintanilha e de Dona Antónia de St.ª Bárbara.
‘’ materno de António Furtado e Maria Leocada.
Nasceu aos 10 e bapt. a 20 de Novembro de 1808.
Pad: O cura João José Ferreira e Anna Joaquina, solt..
Test: António de Souza e João Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 280
LUIZ, filho de José Vieira e de Josepha da Costa, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Luiz Cardozo e Antónia Vieira.
‘’ materno de António da Costa e Joanna da Silva.
Nasceu aos 9 e bapt. a 18 de Dezembro de 1808.
Pad: Manoel de Viveiros e Thereza de Jesus, nat. Furnas.
Test: António de Souza e João Cidade.
O cura João José Ferreira.

N.º 281
JOAQUIM, filho de Francisco Furtado e de Maria Jacintha, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António Furtado e de Catharina do Sacramento.
‘’ materno de Manoel  Moniz e de Genoveva de Mello.
Nasceu aos 24 de dez. e bap. a 2 de Janeiro de 1809.
Pad: Miguel Ignácio.
Test: João Fagundes.
O cura João José Ferreira.
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Ano de 1809

N.º 282                                                       
SEBASTIANNA, filha de João Furtado e de Maria da Conceição, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
‘’ materna de Manoel de Mattos e de Anna Furtada.
Nasceu aos 15 de 1 Dez. de 1808 e bapt. a 3 de Jan. de 1809.
Pad: António Furtado e sua filha Josepha do Sacramento, tios da bapt..
Test: António de Souza e João Fagundes.
O cura João José Ferreira.

N.º 283
JOSEPHA, filha de José Vieira e de Antónia do Esp.º Santo.
Neta paterna de Domingos Vieira e de Antónia do Esp.º Santo.
‘’ materna de Agostinho da Ponte e de Joanna Moniz.
Nasceu aos 4 e bapt. a 12 de Fevereiro de 1809.
Pad: José Luiz de Mello e sua filha Antónia Moniz.
Test: António de Souza e João de Souza Cidade.
O cura João José Ferreira.

N.º 284
ANDREZA, filha de António Martins e de Francisca de Mello.
Neta paterna de Clemente da Costa e de Joanna Barboza.
‘’ materna de João de Lima e de Fellecianna de Mello.
Nasceu aos 15 e bapt. a 24 de Fevereiro de 1809.
Pad: Sebastianna Santos e Elena Thomázia, irmãs, m.res V.F.C..
Test: António de Souza e João Fagundes.
O cura João José Ferreira.

N.º 285
FRANCISCO, filho de António Vieira e de Maria do Esp.º Santo, nat. Furnas.
Neto paterno de Manoel Vieira e de Marianna de Mello.
‘’ materno de Silvestre Boteilho e de Liandra de Resendes.
Nasceu aos 10 e bapt. a 19 de Março de 1808.
Pad: Manoel de Roya e sua filha Claudina Roza, m.res nas Furnas.
Test: João Fagundes e Francisco da Costa.
O cura João José Ferreira.

N.º 286
DELFINA, filha de Francisco Gonçalves, nat. Ponta Garça, e de Maria da Conceição,
S.M.V.F.
Neta paterna de João Gonçalves e de Isabel Furtada.
‘’ materna de Francisco Chavier de Oliveira e de Maria de Mello.
Nasceu aos 30 de Março e bapt. a 6 de Abril de 1809.
Pad: José de Payva e sua mulher Anna de Jesus, tios da bapt..
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.



N.º 287
FRANCISCA, filha de António da Costa Carneiro e de Francisca Thereza, nat. Ponta
Garça.
Neta paterna de Francisco da Costa Carneiro e de Francisca de Jesus.
‘’ materna de Manoel Moniz e de Genoveva de Mello.
Nasceu aos 16 e bapt. a 23 de Maio de 1809.
Pad: Francisco da Costa Carneiro e sua irmã Ursulla de Jesus, solteiros, tios da bapt..
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 288
QUITÉRIA, filha de José António de Medeiros e de Anna Francisca, nat. Ponta
Garça.
Neta paterna de João Pacheco e de Joanna Francisca.
‘’ materna de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
Nasceu aos 2 e bapt. a 8 de Junho de 1809.
Pad: José Furtado e Quitéria de Jesus, tia da bapt., solteiros.
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 289
JOAQUIM, filho de Manoel Pacheco e de Umbelina Roza, nat. M.D., Povoação.
Neto paterno de Vicente Leite e de Thereza Pacheca.
‘’ materno de Francisco Furtado e de Roza Maria.
Nasceu aos 24 e bapt. a 30 de Julho de 1809.
Pad: Joaquim Linhares e sua mulher Josepha Maria.
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 290
RITA, filha de Francisco de Mello e de Ezabel de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de José de Mello e de Maria de Mattos.
‘’ materna de António de Souza e de Francisca de Fontes.
Nasceu aos 23 e bapt. a 30 de Julho de 1809.
Pad: Ermenegildo de Pementel, solt., e sua mãe Antónia Furtada.
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.

N. 291
FRANCISCO, filho de Joam Linhares e de Josepha Ignácia, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Manoel de Linhares e de Antónia Maria.
‘’ materno de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
Nasceu aos 4 e bapt. a 24 de Agosto de 1809.
Pad: João Bernardo Tavares e sua mulher Dona Anna Isabel da Câmara Bettencourt,
por procuração que apresentou seu filho Francisco Bernardo.
Test: José de Mello e João Fagundes.
O cura João José  Ferreira.
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N.º 292
MARIA, filha de Francisco Furtado e de Antónia de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Caetano Furtado e de Fellecia de Jesus.
‘’ materna de António Barboza  e de Constância de Jesus.
Nasceu aos 13 e bapt. a 15 de Outubro de 1809.
Pad: José Barboza e Maria Barboza, tios da bapt..
Test: João Fagundes e António Barboza.
O cura João José Ferreira.

N.º 293
JOAQUINA, filha de Lázaro da Costa e de Joanna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Clemente da Costa e de Joanna de Jesus.
‘’ materna de Francisco Chavier e de Maria de Mello.
Nasceu aos 10 e bapt. a 15 de Outubro de 1809.
Pad: O Revd.º Beneficiado Manoel José da Silveira e sua sobrinha Bárbara Marianna
da Silveira, por procuração apresentada pelo Revd.º Joaquim José Ramalho, cura da
Igreja de S. Pedro de Vila Franca.
Test: António Carneiro e António Barboza.
O cura João José Ferreira.

N.º 294
LUIZ, filho do Capitão João José de Medeiros e de D. Jacintha Luciana de Medeiros,
nat. S.M.V.F.C..
Neto paterno de António de Carvalho e de Antónia Jacintha de Medeiros.
‘’ materna de Avós Inc.
Nasceu aos 10 e bapt. a 19 de Outubro de 1809.
Pad: Sebastião Manoel Pacheco Bulhões e Mello e sua mulher Dona Catharina Thereza
do Canto e Castro, por procuração apresentada pelo Revd.º Padre Vigário Estevão Ma-
noel  Moreira, de Ponta Garça, e o cura Joaquim José Ramalho, da Paroquial de S.P.V.F.
Test: O Revd.º Francisco de Pementel Medeiros e Antónia Jacintha de Pementel, todos
moradores em V.F.C..
O cura João José Ferreira.

N.º 295
MANOEL, filho de Francisco da Costa Carneiro e de Antónia da Trindade.
Neto paterno de António da Costa Carneiro e de Maria de Jesus.
‘’ materno de Manoel Furtado e de Marianna da Trindade.
Nasceu aos 26 de Out. e bapt. a 1 de Nov. 1809.
Pad: Francisco da Costa e sua filha Victória de Jesus, tios do bapt..
Test: João Fagundes e António da Costa Carneiro.
O cura João José Ferreira.

N.º 296
FLORINDA, filha de João Furtado Royas e Laurianna de Jesus, seu nome é MARIA,
cujo nome lhe foi imposto na Chrisma a 28 de Outubro de 1811.
O cura Moreira.
Neta paterna de António Furtado Royas e de Maria Jacintha.
‘’ materna de Vicente Leite e de Thereza Pacheco.



Nasceu aos 29 de Out. e bapt. a 6 de Dez. 1809.
Pad: Floriano José de Araújo e sua mulher Maria Josepha dos Santos, por procuração
apresentada por José Linhares, da R. Quente, e eles moradores em V.F.C..
Test: João Fagundes e João Furtado Cidade.
O cura João José Ferreira.

N.º 297
MANOEL, filho de António Silvério e de Maria Joaquina, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Paulo de Medeiros e de Bernarda Catharina.
‘’ materno de José Rodrigues de Souza Bairos e Antónia Joaquina.
Nasceu aos  14 e bapt. a 23 de Dezembro de 1809.
Pad: Manoel de Medeiros, solt., tio do bapt..
Test: João Fagundes e Caetano Furtado.
O cura João José Rodrigues.

N.º 298
MARIA, filha de António Furtado e de Francisca Thomázia, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de António Furtado e de Marianna Leocada.
‘’ materna de Thomé Furtado e de Francisca de Mello.
Nasceu aos 18 e bapt. a 23 de Dezembro de 1809.
Pad: António Furtado e Antónia de Jesus, avô e tia da bapt..
Test: João Fagundes e Caetano Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 299
LEONARDO, filho de Ignácio de Lima, nat. S.P.V.F.C., e de Maria de Pementel, Ponta
Garça
Neto paterno de António de Lima e de Josepha de Jesus.
‘’ materno de Bento de Pementel e de Bárbara de Jesus.
Nasceu aos 26 de Dez. e bapt. a 1 de Janeiro de 1810.
Pad: José de Linhares e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: António de Souza e José de Mello.
O cura João José Ferreira.

Ano de 1810

N.º 300
LAURIANNA, filha de Hierónimo Vieira e de Ombolina dos Santos.
Neta paterna de António Vieira e de Bebianna de Souza.
‘’ materna de Manoel de Aguiar e de Martha da Câmara.
Nasceu aos 1 e bapt. a 7 de Janeiro de 1810.
Pad: O Revd.º Joaquim José Ramalho, cura da Ig.ª de S. Pedro, V.F.C., e Laurianna Roza de
Freitas, solt., m.ra em Vila Franca, por procuração apresentada por Silvério de António Furtado.
Test: João Fagundes e José de Pementel.
O cura João José Ferreira.
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N.º 301
MIGUEL, filho de Francisco da Costa Carneiro e de Francisca dos Santos.
Neto paterno de Manoel da Costa Carneiro e de Maria de S. Miguel.
‘’ materno de Siprianno do Rego e de Antónia Barboza.
Nasceu aos 21 e bapt. a 20 de Fev. 1810.
Pad: Miguel do Amaral e sua filha Maria de Jesus.
Test: João Fagundes e José de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 302
ANDREZA, filha de António Barboza e Constância de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Seprianno do Rego e de Antónia Barboza.
‘’ materna de José Moniz e de Antónia Moniz.1

Nasceu  aos 22 e bapt. a 28 de Janeiro de 1810.
Pad: Manoel de Paiva e sua mulher Delfina de Jesus, nat.. das Furnas.
Test: João Fagundes e José de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 303
LUIZ, filho de João Vieira e de Angélica Roza, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Domingos Vieira e de Antónia dos Anjos.
‘’ materno de Manoel de Lenhares e Antónia do Amaral.
Nasceu aos 23 de Jan. e bapt. a 4 de Fev. 1810.
Pad: O cura João José Ferreira e Anna Joaquina, solt..
Test: João Fagundes e Antonino Furtado.
O cura João José Ferreira e o Revd.º João José Rodrigues de Mendonça.

N.º 304
MANOEL, filho de José de Pementel e de Petronilha Roza, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de António Furtado Royas e de Maria Jacintha.
‘’ materno de Xavier Pacheco e de Maia da Estrella.
Nasceu aos 1 e bapt. a 7 de Março de 1810.
Pad: Manoel Martins e sua mulher Joanna de Mello.
Test: João Fagundes e Xavier Pacheco.
O cura João José Ferreira.

N.º 305
ANTÓNIO, filho de Francisco Furtado e de Maria Jaintha, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de António Furtado e de Catharina do Sacramento.
‘’ materna de Manoel Moniz e de Genoveva de Mello.
Nasceu aos 23 de Abril e bapt. a 3 de Maio de 1810.
Pad: António de Medeiros e sua mulher Francisca da Silva.
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.

1 Vide Genealogias Manuscritas [Gen. Man.], de Victor de Lima Meireles, fl 285.



N.º 306
IERÓNIMO, filho de José Carvalho e Julianna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de André Furtado e de Maria de St.º André.
‘’ materno de Francisco Pacheco e de Bebianna de Souza.
Nasceu aos 28 de Abril e bapt. a 6 de Maio de 1810.
Pad: Ierónimo Oliveira, tio do bapt..
Test: João Fagundes e João de Sousa Cidade.
O cura João José Ferreira.

N.º 307
MARIANNO, filho de José Carneiro e de Bárbara Pacheca, nat. Povoação.
Neto paterno de Manoel da Costa Carneiro e de Maria de S. Miguel.
‘’ materno de Vicente Leite e de Thereza Pacheca.
Nasceu aos 18 e bapt. a 20 de Maio de 1810.
Pad: José de Payva e sua mulher Anna Pacheca.
Test: João Fagundes e Francisco da Costa.
O cura João José Ferreira.

N.º 308
ANTÓNIA, filha de João de Souza e de Francisca Roza, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de Vicente Leite e de Thereza Pacheca.
‘’ materna de António da Costa Carneiro e de Maria Barboza.
Nasceu aos 24 de Junho e bap. a 1 de Julho de 1810.
Pad: Laureano da Costa e sua irmã Antónia de Jesus, solteiros.
Test: João Fagundes e João de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 309
MARIA, filha de Joaquim de Linhares, nat. S.P.P.Delg., e de Josepha Maria.
Neta paterna de Manoel de Linhares e de Antónia Maria.
‘’ materna de Bento Pereira e Margarida de Jesus.
Nasceu aos 13 e bap. a 22 de Julho de 1810.
Pad: Manoel Moniz e sua mulher Maria da Silva, nat. Furnas.
Test: João Fagundes e Leonardo Coeilho.
O cura João José Ferreira.

Nº 310
MANOEL, filho de P. I. e de Antónia Roza, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 25 e bapt. a 31 de Agosto de 1810.
Pad: Manoel da Costa e Antónia de Jesus, solteiros.
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 311 
LUIZ, filho de Francisco do Rego Quintanilha e de Jacintha de Jesus, nat. S.M.V.F.C..
Neto paterno de António do Rego Quintanilha e de Dona Antónia de St.ª Bárbara.
‘’ materno de António Furtado e de Maria Leocada.
Nasceu aos  5 e bapt. a 7 de Setembro de 1810.
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Pad: Lourenço Costa e sua irmã Antónia de Jesus, solteiros, tios do bapt..
Test: João Fagundes e José de Lenhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 312
JOSEPHA, filha de Manoel Furtado e de Maria Josepha, nat. Ponta Garça
Neta paterna de António Furtado e de Catharina do Sacramento.
‘’ materna de António de Arruda e de Leandra Furtada.
Nasceu aos 20 e bapt. a 30 de Setembro de 1810.
Pad: António Furtado e sua mulher Antónia de Mello.
Test: João Faguindes e José de Arruda.
O cura João José Ferreira.

N.º 313
MARIA, filha de Manoel Pacheco, nat. Furnas, e de Bárbara de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neta paterna de José Moniz e de Margarida do Amaral.
‘’ materna de José Moniz e de Antónia Moniz.1

Nasceu aos 6 e bapt. a 13 de Outubro de 1810.
Pad: Francisco Pacheco e sua mulher Maria Joaquina, nat. Furnas.
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 314
JOSÉ, filho de António Vieira e de Maria do Esp.º Santo, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Manoel Vieira e de Marianna de Mello.
‘’ materno de  Silvestre Boteilho e Leandra de Resendes.
Nasceu aos  4  e bapt. a 14 de Out. de 1810.
Pad: José de Sousa, solt., e sua mãe Francisca Pacheca, nat. Furnas.
Test: João Fagundes e Leonardo Coeilho.
O cura João José Ferreira.

N.º 315
JOAQUIM, filho de António Furtado e de Antónia de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Caetano Furtado ede Fellecia Roza.
‘’ materno de João de Lima e de Fellecianna de Mello.
Nasceu aos  10  e bapt. a 17 de Outubro de 1810.
Pad: Caetano Furtado, avô do bapt., e sua filha Maria de Jesus.
Test: João Fagundes e João Cidade.
O cura João José Cidade.

N.º 316
ANTÓNIO, filho de José António de Medeiros e de Anna Francisca, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de João Pacheco e de Anna Francisca.
‘’ materno de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
Nasceu 22 e bapt. a 28 de Out. 1810.

1 Vide Gen. Man. de V.L.Meireles, fl 285.



Pad: João de Lenhares e sua mulher Josepha Ignácia.
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 317
MARIANNO, filho de António Furtado e de Francisca Thomázia, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Antonino Furtado e de Maria Leocada.
‘’ materno de Thomé Furtado e de Francisca de Mello.
Nasceu aos 31 de Out. e bapt. a 8 de Dez. 1810.
Pad: Antonino Furtado e sua filha Antónia de Jesus, avô e tia do bapt..
Test: João Fagundes e José de Lenhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 318
JACINTHO, filho de António da Costa e de Josepha de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Manoel Furtado e de Marianna da Trindade.
‘’ materno de Miguel do Amaral e de Joanna Furtada.
Nasceu aos 11 e bapt. a 18 de Nov. 1810.
Pad: José de Linhares e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: João Fagundes e Manoel de Mattos.
O cura João José Ferreira.

N.º 319
MOLTEZAR, filho de Francisco de Pementel e de Maria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de  Bento de Pementel e de Bárbara de Medeiros.
‘’ materno de Manoel Furtado e de Francisca Furtada.
Nasceu aos 1 e bapt. a 9 de Dez. 1810.
Pad: José de Lenhares e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: João Fagundes e António de Souza.
O cura João José Ferreira.

Ano de 1811

N.º 320
MANOEL, filho de António de Medeiros e de Francisca da Silva, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de José de Medeiros e de Maria Roza.
‘’ materno de José de Mello e de Antónia da Silva.
Nasceu aos 15 e bapt. a 20  de Janeiro de 1811.
Pad: Lourenço da Costa e  sua irmã Antónia de Jesus, solteiros.
Test: João Fagundes e João de Souza Cidade.
O cura João José Ferreira.

N.º 321
MARIA, filha de Sebastião Francisco Rapozo, nat. S.P.V.F.C., e de Francisca Thereza.
Neto paterno de Manoel Rapozo do Amaral e de  Dona Francisca Antónia do Rego.
‘’ materno de José Ignácio de Amaral e de Anna Thereza de Chaves.
Pad: Luís Bernardo, solt., tio da bapt., m.r V.F.C..
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Test: António Felecianno e seu irmão António Bulhão.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 13 de Março de 1825. O Vigário Tavares.

N.º 322
ANTÓNIO, filho de João Vieira, nat. Ponta Garça, e de Angélica Roza, nat. Povoação.
Neto paterno de Domingos Vieira e Antónia dos Anjos.
‘’ materno de Manoel de Lenhares e de Antónia do Amaral.
Nasceu aos 2 e bapt. a 9 de Abril de 1811.
Pad: O cura João José Ferreira e Anna Joaquina, solt..
Test: João Fagundes e Leonardo Coeilho.
O cura João José Ferreira.

N.º 323
MARIA, filha de António Martins e de Francisca de Mello.
Neto paterno de Clemente da Costa e de Joanna de Jesus.
‘’ materno de João de Lima e de Fellecianna de Mello.
Nasceu aos 29 d  Abril e bapt. a 1 de Maio de 1811.
Pad: Manoel de Lima, tio do bapt., solt..
Test: João Fagundes e João de Lima.
O cura João José Ferreira.

N.º 324
ANTÓNIO E MANOEL, filhos de José Francisco e Escolástica  Roza, nat. Ponta Garça.
Netos paternos de  Francisco Xavier de Oliveira e de Maria de Mello.
‘’ maternos de Manoel de Lenhares e Antónia Maria.
Nasceram aos 4 e bap. a 4 de Maio de 1811.
Pad: João Fagundes e António Furtado.
Test: José da Costa e António Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 325
JOÃO, filho de Manoel Francisco e Quitéria Maria, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Joaquim Francisco e de Quitéria de Medeiros.
‘’ materno de Domingos Vieira e de Antónia de Mattos.
Nasceu aos 18 e bapt. a 23 de Junho de 1811.
Pad: João Vieira, cas., tio do bapt..
Test: José Vieira e António de Souza.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 7 de Fev. de 1853. O cura Borges.

N.º 326
FELICIO, filho de Lázaro da Costa e de Joanna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Clemente da Costa e de Joanna de Jesus.
‘’ materno de  Francisco Xavier de Oliveira
Nasceu aos 11 e bapt. a 21 de Julho de 1811.
Pad: Francisco de Mello e Maria de Jesus, solteiros, tios do bapt..



Test: António de Souza e André Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 327
JOSÉ, filho de Manoel Vieira e de Maria Francisca, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Francisco Pacheco e de Bibianna de Sousa.
‘’ materno de Maurício de Medeiros e Maria de Macedo.
Nasceu aos 8 e bapt. a 15 de Agosto de 1811.
Pad: José Vieira, solt., tio do bapt., e Antónia Jacintha, solt..
Test: João Fagundes e André de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 328
ANULADO

N.º 329
ANTÓNIA, filha de António da Costa Carneiro e de Francisca Thereza, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Francisco da Costa Carneiro e de Francisca de Jesus.
‘’ materno de Manoel Moniz e de Genoveva de Mello.
Nasceu aos 2 e bapt. a 11 de Setembro de 1811.
Pad: Francisco Furtado e Antónia de Jesus, solt., tia da bapt..
Test: Francisco Carneiro e António Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 330
JOSÉ, filho de Miguel Vieira e Clara Maria, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de Domingos Vieira e de Antónia de Aguiar.
‘’ materno de Chavier Pacheco e de Maria da Estrella.
Nasceu aos 26 de Set. e bapt. a 2 de Out. 1811.
Pad: José Caetano de Medeiros, solt., V.F.C.
Test: António Felizberto Pacheco e António Claudio de Mendonça, nat. V.F.C..
O cura João José Ferreira.

N.º 331
JOSÉ, filho de Miguel de Mello e de Quitéria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Neto paterno de José de Mello e de Antónia da Silva.
‘’ materno de André de Froes e de Joanna Francisca.
Nasceu aos 28 de Set. e bapt. a 2 de Out. 1811.
Pad: António Jacintho de Pementel e Medeiros, cas., nat. V.F.C..
Test: António Felizberto Pacheco e António Claudio de Mendonça, naturais de V.F.C..
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 11 de Fevereiro de 1842. O cura Borges.

N.º 332
Visto em visita; Mandamos que na lauda seguinte se translade fielmente o que Deixa-
mos determinado no Livro de Baptismos da Igreja Paroquial desde A 202 Vº a the A
204, cuja cópia será assignada pelo P.e Vigário actual, e por ambos os seus curas. Fre-
guezia de N.ª Sr.ª da Piedade do Lugar de Ponta Garça em Visita 25 de Out. 1811.
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N.º333
ANULADO
À margem: Risquei em tempo por dever hir lausado depois da Visita que ao adeante se
vai escrever na forma que manda Sua Excia Rm.ª.
O cura Tavares.

N.º 334
ANULADO - Folha n.º 146, Vº.

N.º 335
Copia da Veneravel Visita do Exm.º Sr. Bispo Dom José Pegado de Asevedo de duvida
do Livro Outavo dos Baptismos  desta Paroquial da Senhora da Piedade do Lugar de
Ponta Garça desde f 200 Vº athe f 204 mandado de escrever no presente Livro pelo
m.m.º Exm.º Sr. como abaicho Severá e he o seguinte ____ //______//
_________________//

Visto em visita A respeito deste Livro Determinamos o Seguinte. 1.º Mandamos que me
cada lauda senão escreva senão hum so termo no qual se deveharão margens grandes
para melhor se poderem lansar com clareza as verbas que forem necessarias.
2.º, etc., etc..
Segue toda esta ladainha até à folha n. 151 Vº.
Assinado pelo cura José Tavares de Medeiros.
Conferido pelo Vigário Estevam Manoel Moreyra.

N.º 336
ANNA - Anulado. É substituído pela ANNA que segue abaixo.

N.º 337
ANNA, filha de João Ignácio de Souza e de Maria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 18 de Outubro de 1811.
Pad: João Jacintho e sua filha Anna Jacintha, nat. S.P.V.F.C..
O cura João José Ferreira.

N.º 338
JACINTHA, filha de José Barboza e de Antónia da Silva, nat.Ponta Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 29 de Outubrio de 1811.
Pad: Manoel dos Santos, solt., nat. Ponta Garça, e Maria Barboza.
O cura João José Ferreira.

N.º 339
FELECIA, filha de Miguel Furtado e de Antónia de Jesus.
Nasceu aos 15 e bapt. a 22 de Dezembro de 1811.
Pad: António da Silveira, solt..
O cura João José Ferreira.

N.º 340
PEDRO, filho de José Martins e de Bernarda de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 24 e bapt. a 29 de Dezembro de 1811.



Pad: Pedro da Costa e Josepha Maria, filhos de António de Oliveira e de Anna de Sousa.
O cura João José Ferreira.

Ano de 1812

N.º 341
MANOEL, filho de José Pacheco e de Marianna de Mello, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 14 e bapt. a 24 de Janeiro de 1812.
Pad: Sebastião Francisco Vieira, m.r em Ponta Garça.
O cura João José Ferreira.

N.º 342
MARIA, filha de Francisco da Costa e de Antónia da Trindade, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 9 de Janeiro de 1812.
Pad: Francisco de Mello e Maria de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 343
FRANCISCA, filha de Francisco Furtado e de Antónia de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 29 de Março de 1812.
Pad: José de Sousa e sua mulher Francisca Ignácia de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 344
JOÃO, filho de João Linhares e de Josépha Ignácia, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 30 de Abril e bapt. a 7 de Maio de 1812.
Pad: João Bernardo de Mello Tavares, cas., morador na Vila da Lagoa.
O cura João José Ferreira.

N.º 345
ANDREZA, filha de Manoel de Lima e de Sebastianna da Conceição, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 7 de Maio de 1812.
Pad: António Martins e sua mulher Francisca de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 346
JOSÉ, filho de Manoel Furtado e de Jacintha Thereza, nat. M.V.F.C..
Nasceu aos 7 de Maio e bapt. a 2 de Junho de 1812.
Pad: José Joaquim Pires, morador em V.F.C..
O cura João José Ferreira.

N.º 347
JOAQUIM, filho de António Furtado e de Antónia de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 14 e bapt. a 21 de Junho de 1812.
Pad: Caetano Furtado, avô do bapt., e Josepha de Jesus, solt., filha de Ignácio de Lima e
de Maria de Pementel.
O cura João José Ferreira.
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N.º 348
FRANCISCA, filha de Manoel de Jesus e de Maria Francisca de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 20 e bapt. a 27 de Junho de 1812.
Pad: José de Sousa, tio do bapt., e António Moniz, filho de Manoel Moniz e de Jovença
de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 349
FRANCISCO, filho de Joaquim de Lenhares e de Josepha Maria, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 25 de Junho e bapt. a 2 de Julho de 1812.
Pad: Manoel Moniz e sua mulher Maria da Silva.
O cura João José Ferreira.

N.º 350
ANTÓNIO, filho de António Furtado e de Laurianna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 11 e bapt. a 19 de Julho de 1812.
Pad: Floriano de Araújo, cas., V.F.C., e Antónia Jacintha, solt., filha de Manoel Moniz e
de Jenovença de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 351
LOURENÇO, filho de José António e de Anna Francisca, nat. Ponta Garça.
Nasceu 10 e bapt. a 19 de Julho de 1812.
Pad: Lourenço Cabral e sua mulher Quitéria Maria.
O cura João José Ferreira.

N.º 352
VICTORINO, filho de José Francisco e de Escolástica Roza, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 22 de Julho de 1812.
Pad: José de Lenhares e sua mulher Catharina de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 353
ANTÓNIO, filho de António Vieira e Angélica Roza, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 23 de Julho e bapt. a 3 de Agosto de 1812.
Pad: O cura João José Ferreira e Anna Joaquina, solt..
O cura João José Ferreira.

N.º 354
MARIA, filha de João Pacheco e de Francisca de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 9 e bapt. a 15 de Agosto de 1812.
Pad: Joaquim de Lenhares e sua mulher Josepha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 355
ANNA, filha de Jerónimo Vieira e Umbelina dos Santos, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 2 e bapt. a 12 de Março de 1812.
Pad: José Pacheco, tio da bapt., e Anna Moniz, filha de José Moniz e Jenovença Moniz.
O cura João José Ferreira.



N.º 356
MARIANNA, filha de Manoel Pacheco e de Bárbara de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 16 e bapt. a 24 de Outubro de 1812.
Pad: Francisco Pacheco e sua mulher Maria Joaquina.
O cura João José Ferreira.

N.º 357
ANTÓNIA, filha de José Carvalho e de Julianna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu a 26 de set. e bapt. a 1 de Nov. de 1812.
Pad: Manoel Furtado, filho de André Furtado e de Maria de Jesus, filha de Moniz Ma-
noel, já defunto, e de Jonevença de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 358
MANOEL E CATHARINA, filhos de António da Costa e de Josepha de Jesus, nat.
Ponta Garça.
Nasceram aos 5 e bapt. a 12 de Novembro de 1812.
Pad: José Lenhares e sua mulher Catharina Roza.
O cura João José Ferreira.

N.º 359
MARIA, filha de Lázaro da Costa e de Joanna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 17 e bapt. a 30 de Agosto de 1812.
Pad: Francisco de Mello e Maria de Jesus, filhos de João de Mello, já defunto, e de Joanna
Barboza.
O cura João José Ferreira.

N.º 360
ANTÓNIA, filha de António de Medeiros e de Francisca da Silva, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 30 de Novembro de 1812.
Pad: Lourenço da Costa, filho de Antonino Furtado e de Maria Leocada.
O cura João José Ferreira.

N.º 361
MANOEL, filho de José de Pementel e de Patronilha Roza.
Nasceu aos 23 e bapt. a 30 de Novembro de 1812.
Pad: Manoel Tavares e Maria de Jesus, filhos de José  do Ramos Andrade Pementel.
O cura João José Ferreira.

N.º 362
MANOEL, filho de Manoel António de Medeiros e de Marianna Jacintha, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 30 de Novembro de 1812.
Pad: Francisco do Rego Quintanilha e sua mulher Jacintha Roza.
O cura João José Ferreira.

N.º 363
MANOEL, filho de P.I. e de Justina da Piedade, freg. de Ponta Garça.
Nasceu aos 2 e bapt. a 10 de Dezembro de 1812.
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Pad: António da Costa e sua irmã Anna de Jesus, tios do bapt., e filhos de Manoel Fur-
tado e de Marianna da Piedade.
O cura João José Ferreira.

N.º 364
ANTÓNIO, filho de António da Costa Carneiro e de Francisca de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 11 de Dezembro de 1812.
Pad: Jacintho Lenhares, filho de José de Lenhares e de Thereza de Jesus, e Antónia de
Jesus, filha de Manoel Moniz e de Jenovença Moniz.
O cura João José Ferreira.

N.º 365
JOSÉ, filho de Francisco Lenhares e de Perpétua Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 23 e bapt. a 30 de Dezembro de 1812.
Pad: José de Lenhares e sua mulher Catharina Roza.
O cura João José Ferreira.

N.º 365
ELENA, filha de António Martins e de Francisca Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 27 de Dez. e bapt. a 5 de Janeiro de 1813.
Pad: Selustino das Santos Rodrigues e sua irmã Helena Thomázia Joaquina, m.res V.F.C.
O cura João José Ferreira.

Ano de 1813

N.º 366
MARIA, filha de Jenípero do Amaral e de Bárbara Soares, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 10 de Janeiro de 1813.
Pad: António de Lima e sua irmã Anna Soares, filhos de Manoel de Lima e de Maria
Soares, m.res na Povoação.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 16 de Março de 1895. O Parocho Mello.

N.º 367
FRANCISCA, filha de P.I. e de Antónia de Jesus.
Nasceu aos 8 de Jan. e bapt. a 5 Fev. de 1813.
Pad: António de Mello e sua mulher Maria de Jesus, filhos de José Pacheco e de Mari-
anna de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 368
JOSEPHA, filha de Manoel Furtado e de Maria Josépha, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 16 e bapt. a 21 de Jan. de 1813.
Pad: António Furtado e sua mulher Antónia de Mello.
O cura João José Ferreira.



N.º 369
FRANCISCO, filho de José de Lenhares e de Catharina Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 13 e bapt. a 21 de Fevereiro de 1813.
Pad: Leonardo Coeilho e sua mulher Jacintha Roza.
O cura João José Ferreira.

N.º 370
MANOEL E JOSÉ, filhos de Francisco de Mello e de Isabel de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 20 e bapt. a 27 de Fevereiro de 1813.
Pad: Francisco Furtado e Ermenegildo de Pementel e sua mulher Justina da Piedade.
O cura João José Ferreira.

N.º 371
ANTÓNIO, filho de Plácido dos Santos e de Maria de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 2 e bapt. a 9 de Maio de 1812.
Pad: Manoel Tavares e sua irmã Maria de Jesus, solt..
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 25 de Agosto de 1857. O cura Borges.

N.º 372
ANTÓNIA, filha de António Vieira e de Maria do Esp.º Santo, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 9 e bap. a 16 de Maio de 1813.
Pad: José de Sousa e sua mãe Francisca de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 373
JOSÉ, filho de Manoel Rebelo e de Julianna de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 28 de Junho de 1813.
Pad: José da Costa e sua mãe Quitéria de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 374
JOÃO, filho de Francisco Furtado e de Maria de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 12 de Julho de 1813.
Pad: Jenípero do Amaral e sua mulher Bárbara de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 375
MARIA, filha de Miguel de Mello e de Quitéria de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 13 e bapt. a 22 de Agosto de 1813.
Pad: António Jacintho de Pementel, cas., V.F.C..
O cura João José Ferreira.

N.º 376
JOAQUIM, filho de Manoel Pacheco e de Umbelina Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 21 de Novembro de 1813.
Pad: Joaquim Lenhares e sua mulher Josepha de Jesus.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 13 de Dezembro de 1831. O cura Raposo.
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N.º 377
MARIA, filha de Miguel Furtado e de Josepha de Pementel, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 28 de Nov. e bapt. a 5 de dez. de 1813.
Pad: Manoel Tavares e Maria Jacintha, filhos de José Tavares e de Anna Furtada.
O cura João José Ferreira.

N.º 378
MARIA, filha de Lourenço Furtado e de Sebastianna Maria, nat. Ponta Garça
Nasceu aos 22 de Nov. e bapt. a 5 de Dez. de 1813.
Pad: O Revd.º Cura José Tavares de Medeiros e Pulquéria Lucianna, filha de Manoel da
Costa Feteira e Anna Francisca, m.res em Ponta Garça.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 6 de Agosto de 1841. O cura Borges.

N.º 379
ANTÓNIA, filha de Francisco do Rego Quintanilha e de Jacintha de Jesus, freg.
Ponta Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 30 de Dezembro de 1813.
Pad: Joaquim José, filho de António Royas e de Maria Jacintha, e Angélica de Jesus, fi-
lha de Marianna da Trindade, m.res V.F.C..
O cura João José Ferreira.

N.º 380
ANGÉLICA, filha de P.I. e de Antónia Jacintha, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 30 de Dezembro de 1813.
Pad: Joaquim José, filho de António de Royas e de Maria Jacintha, e Angélica de Jesus,
filha de António Marianno e de Marianna de Andrade, m.res em V.F.C..
O cura  João José Ferreira.

N.º 381
MANOEL, filho de Genípero do Amaral e de Bárbara Soares, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 17 e bapt. a 20 de Dezembro de 1813.
Pad: António de Lima e Maria do Esp.º Santo, m.res na Povoação.
O cura João José Ferreira.

N.º 382
RITA, filha de José Vieira e de Josepha da Silva, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 29 de Dez. de 1812 e bapt. a 7 de Janeiro de 1813.
Pad: Jacintho Bernardo e sua filha Rita Francisca, m.res em V.F.C..
O cura João José Ferreira.

Ano de 1814

N.º 383                                                        
ANTÓNIA, filha de Manoel dos Santos e de Maria Joaquina, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 13 e bapt. a 23 de Janeiro de 1813.



Pad: Marianno de Payva e Anna de Jesus, e Anna Thereza, filha de Manoel Moniz e de
Genovença de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 384
MARIANNA, filha de António da Costa e de Josepha de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 23 e bapt. a 30 de Janeiro de 1814.
Pad: José de Lenhares e sua mulher Catharina de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 385
FRANCISO, filho de João Vieira e de Angélica Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 29 de Jan. e bapt. pelo Revd.º João José Rodrigues de Mendonça, a 6 de Fe-
vereiro de 1814.
Pad: O cura João José Ferreira e Anna Joaquina.
O cura João José Ferreira.

N.º 386
MARIANNO, filho de José Francisco e de Escolástica Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 13 e bapt. a 20 de Março de 1814.
Pad: Leonardo Coeilho e sua filha Marianna Jacintha, tios do bapt..
O cura João José Ferreira.

N.º 387
FRANCISCO, filho de Francisco da Costa (Carneiro) e de Antónia da Trindade, nat.
Ponta Garça.
Nasceu aos 12 e bapt. a 18 de Março de 1814.
Pad: Francisco de Mello e sua mulher Anna da Trindade.
O cura João José Ferreira.

N.º 388
IGNÁCIA, filha de António Furtado e de Francisca Thomázia, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 21 e bapt. 29 de Março de 1814.
Pad: Joaquim Furtado, tio do bapt., e filho de António Furtado e de Maria Leocada, e
Pulquéria Jacintha, filha de Thomé de Mello e de Francisca de Mello, m.res Ponta
Garça.
O cura João José Ferreira.

N.º 389
LUÍS E CLAUDINA, filhos de José Martins e de Bernarda de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 20 de Março e bapt. a 3 de Abril de 1814.
Pad: Pedro da Costa e sua irmã Josepha Maria, filhos de António de Oliveira e de Anna
de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 390
ANTÓNIO, filho de Miguel Furtado e de Antónia de Jesus, nat. Ponta Garça
Nasceu aos 8 e bapt. a 17 de Abril de 1814.
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Pad: António da Silveira, filho de António da Silveira e de Antónia Thomázia Joaquina
da Silveira.
O cura João José Ferreira.

N.º 391
JOSÉ, filho de João Lenhares e de Josépha Ignácia, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bap. a 18 de Abril de 1814.
Pad:  João Bernardo de Mello Tavares, cas., m.r na Vila da Lagoa.
O cura João José Ferreira.

N.º 392
ANTÓNIO, filho de José Barboza e de Antónia da Silva, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 25 de Abril e bapt. a 1 de Maio de 1814.
Pad: Manoel José, filho de Francisco José e de Thereza de Jesus, e Jacintha de Jesus, tia
do bapt., filha de José Francisco e de Joanna da Silva.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 2 de Dezembro de 1831. O cura Rapozo.

N.º 393
MANOEL, filho de Manoel António e de Maria Jacintha, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 28 de Abril e bapt. a 9 de Maio de 1814.
Pad: João de Pementel e sua mãe Maria de Jesus.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 2 de Dezembro de 1831. O cura Rapozo.

N.º 394
FRANCISCA, filha de António Furtado e de Antónia de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 4 e bapt. a 15 de Maio de 1814.
Pad: António Martins e sua mulher Francisca de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 395
MARIANNA, filha de João Ignácio de Sousa e de Maria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 21 e bapt. a 30 de Maio de 1814.
Pad: Leonardo Coeilho e sua filha Marianna de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 396
MARIA, filha de Manoel António de Medeiros e de Antónia Jacintha, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 12 de Junho de 1814.
Pad: O Mestre Francisco do Rego e sua mulher Jacintha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 397
VICTORINO, filho de Manoel Vieira e de Maria Jacintha, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 17 e bapt. a 24 de Julho de 1814.
Pad: Manoel de Souza e sua mulher Bárbara de Jesus.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 2 de Dezembro de 1831. O cura Rapozo.



N.º 398
MANOEL, filho de João de Medeiros e de Antónia dos Pregos de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 12 e bapt. a 17 de Agosto de 1814.
Pad: Joaquim Linhares e sua mulher Josepha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 399
ANNA, filha de Ermenegildo de Pementel e de Justina da Piedade, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 19 e bapt. a 25 de Setembro de 1814.
Pad: Francisco de Mello e sua mulher Anna do Esp.º Santo.
O cura João José Ferreira.

N.º 400
MANOEL, filho de José Carvalho e de Juliana de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 25 de Set. e bapt. a 2 de Out. de 1814.
Pad: José de Sousa e sua mulher Antónia de Jesus.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 2 de Dezembro de 1831. O cura Rapozo.

N.º 401
JACINTHA E ANDREZA, filhas de P.I. e de Antónia de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceram aos 2 e bapt. a 15 de Novembro de 1814.
Pad: José de Lenhares e sua mulher Catharina Roza.
O cura João José Ferreira.

N.º 402
MANOEL, filho de José Caetano e de Flora Jacintha.
Nasceu aos 22 e bapt. a 27 de Novembro de 1814.
Pad: Miguel do Amaral e sua filha Maria Joaquina.
O cura João José Ferreira.

N. 403
ANDREZA, filha de António Barboza e de Constância de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 8 de Dezembro de 1814.
Pad: Manoel Pacheco e sua mulher Bárbara de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 404
FRANCISCA, José António e de Anna Francisca, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 15 de Dezembro de 1814.
Pad: Manoel Pacheco e sua mulher Bárbara de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 405
JOSÉ, filho de Francisco Furtado e de Antónia Jacintha, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 9 e bapt. a 16 de Dezembro de 1814.
Pad: José de Souza e sua filha Michaella de Jesus.
O cura João José Ferreira.
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N.º 406 
FRANCISCO, filho de Plácido dos Santos e de Maria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 18 e bapt. 22 de Dezembro de 1814.
Pad: João da Silva e sua mulher Laurianna de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 407
JOÃO, filho de Manoel de Jesus e de Maria de Jesus, nat. Ponta Garça
Nasceu aos 20 e bapt. a 23 de Dezembro de 1814.
Pad: João Furtado, filho de Sebastião Furtado e de Thereza de Jesus, e Francisca de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 408
JOSÉ, filho de Joaquim Lenhares e Josepha Maria, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 24 de Dez. de 1814 e bapt. a 1 de Jan. de 1815.
Pad: Manoel Moniz Cabaço e sua mulher Maria da Silva, m.res nas Furnas.
O cura João José Ferreira.

N.º 409
JOSEPHA, filha de João dos Santos e de Francisca Roza, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 27 de dez. de 1814 e bapt. a 2 de Jan. de 1815.
Pad: Manoel Lenhares e sua mãe Josepha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 410
MANOEL, filho de António de Medeiros Braga e de Francisca da Silva, nat. Ponta
Garça.
Nasceu aos 25 de dez. 1814 e bapt. a 1 de Jan. 1815.
Pad: Manoel Furtado, filho de Caetano Furtado e de Fellecia de Jesus, e Anna de Mello,
filha de José de Mello e de Antónia da Silva.
O cura João José Ferreira.

Ano de 1815

N.º 411
MARIA, filha de Lázaro da Costa e de Joanna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 7 e bapt. a 16 de Janeiro de 1815.
Pad: Selestino dos Santos Rodrigues e sua irmã Helena Thomázia Joaquina, m.res V.F.C.
O cura João José Ferreira.

Nº 412
JOSÉ, filho de Manoel Rebello e de Juliana de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 24 e bapt. a 31 de Janeiro de 1815.
Pad: José da Costa, filho Incógnito, e de Quitéria de Jesus, filha de João Fagundes e de
Quitéria de Jesus.
O cura João José Ferreira.



N.º 413
ANTÓNIO, filho de Francisco Lenhares e de Perpétua Roza, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 31 de Janeiro de 1815.
Pad: António da Silva e Anna de Jesus, filhos de João da Silva e de Laurianna de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 414
JOSÉ, filho de Gerónimo Vieira e de Umbelina Roza.
Nasceu aos 15 e bapt. a 21 de Fevereiro de 1815.
Pad: José Francisco Morgado e sua mulher Antónia de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 415
MARIA, filha de José de Sousa e de Antónia Jacintha, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 21 e bapt. a 22 de Março de 1815.
Pad: José Furtado e sua mulher Juliana de Jesus.
O cura João José Ferreira.

Nº. 416
JOSÉ, filho de Manoel Carvalho e de Maria Jacintha.
Nasceu aos 20 e bapt. a 26 de Março de 1815.
Pad: Miguel da Costa, filho de António da Costa e de Maria Barboza.
O cura João José Ferreira.

N.º 417
ANNA, filha de Genípero do Amaral e de Bárbara Soares, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 5 e bapt. a 10 de Maio de 1815.
Pad: José Caetano e sua mulher Josepha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 418
VICTÓRIA, filha de António da Costa e de Francisca Thereza, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 28 de Maio de 1815.
Pad: Narcizo da Costa e sua irmã Victória de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 419
MIGUEL, filho de António Vieira e de Maria do Esp.º Santo, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 19 e bapt. a 26 de Maio de 1815.
Pad: José de Souza e sua  mãe Francisca Pacheca, m.res nas Furnas.
O cura João José Ferreira.

N.º 420
FRANCISCA, filha de Manoel Furtado e de Maria Josepha, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 8 e bapt. a 14 de Junho de 1815.
Pad: António Furtado e sua mulher Antónia de Mello.
O cura João José Ferreira.
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N.º 421
JOSÉ, filho de Francisco de Mello e de Anna do Esp.º Santo, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 21 e bapt. a 29 de Junho de 1815.
Pad: José António e sua irmã Dona Maria Leocada, mulher do Capitão José António e
de Dona Obelina  Leocada, m.res em V.F.C..
O cura João José Ferreira.

N.º 422
MARIANNA, filha de Francisco do Rego Quintanilha e de Jacintha de Jesus, freg.
Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 10 de Agosto de 1815.
Pad: António Manoel de Medeiros e sua mulher Antónia Jacintha.
O cura João José Ferreira.

N.º 423
JOSÉ, filho de José de Medeiros e de Antónia do Esp.º Santo, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 12 e bapt. a 16 de Agosto de 1815.
Pad: Sebastião José de Sequeira, m.r na cid. de P.Delg., e Bernarda de Jesus, filha de
José Bento Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 424
ANTÓNIO, filho de João José e de Josépha de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 7 e bapt. a 15 de Setembro de 1815.
Pad: Constância de Jesus e seu filho João Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 425
ANTÓNIO, filho de Manoel António e Antónia Jacintha, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 11 e bapt. a 17 de Setembro de 1815.
Pad: Francisco do Rego e sua mulher Jacintha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 426
JOSÉ, filho de Jacintho José de Lenhares e de Roza Joaquina, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 23  e bapt. a 30 de Setembro de 1815.
Pad: Seus avós José Lenhares e Catharina Roza.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 20 de Dezembro de 1841. O cura Borges.

N.º 427
JOSÉ, filho de Miguel Furtado e de Josepha Ignácia, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 26 de Nov. e bapt. a 3 de Dez. de 1815.
Pad: José Ignácio, filho de Ignácio de Lima e de Maria de Pementel, e Maria de Jesus,
filha de José Tavares e de Anna de Pementel.
O cura João José Ferreira.



N.º 428
JOSÉ, filho de Lourenço da Costa e de Sebastianna Maria, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 7 e bapt. a 14 de Dezembro de 1815.
Pad: O Revd.º Beneficiado José Tavares de Medeiros, nat. V.F.C..
O cura João José Ferreira.

N.º 429
JACINTHA, filha de Manoel Pacheco e de Bárbara de Jesus, freg. Ponta Garça1.
Nasceu a 19 e bapt. a 26 de Dezembro de 1815.
Pad: José António e sua mulher Anna Francisca.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 28 de Outubro de 1871. O cura Mello.

N.º 430
MARIA, filha de José Vieira e de Angélica Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 27 de Dez. de 1815 e bapt. a 14 Jan. 1816.
Pad: O cura João José Ferreira e Anna Joaquina, solt..
O cura João José Ferreira.

Ano de 1816

N.º 431
JACINTHA, filha de José de Linhares e de Catharina Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bap. a 7 de Janeiro de 1816.
Pad: Leonardo Coeilho e sua mulher Jacintha Linhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 432
LUIZ, filho de António da Costa e de Josepha de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 14 e bapt. a 21 de Janeiro de 1816.
Pad: Luiz de Mello, filho de António de Mello e de Constância de Jesus, e Maria Joa-
quina, filha de Miguel do Amaral e de Joanna  Furtada.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 10 de Fevereiro de 1842. O cura Borges.
O Termo de ANTÓNIO, filho de Manoel de Lima e de Sebastiana da Ressurreição vai
Lavrado no 2.º L.º dos baptizados desta Ermida a fl 106 V.. O cura Borges.

N.º 433
JOSÉ, filho de Manoel Rebello e de Julianna de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 10 de Fevereiro de 1816.
Pad: José de Souza e sua mãe Quitéria de Jesus.
O cura João José Ferreira.
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N.º 434
VICTORINO, filho de José de Pementel e de Petronilha Roza, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 18 e bapt. a 24 de Março de 1816.
Pad: Maria Jacintha, filha de José Tavares e de Anna Maria, e Victorino de Mello, filho
de António de Mello e de Constância de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 435
MARIANNA, filha de Plácido dos Santos e de Maria de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 7 e bap. a 8 de Fevereiro de 1816.
Pad: António da Silva e Anna Joaquina, filhos de João da Silva e de Marianna de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 436
MEQUELINA, filha de Francisco Furtado e de Maria de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bap. a 8 de Abril de 1816.
Pad: Genípero do Amaral e sua mulher Bárbara Soares.
O cura João José Ferreira.

O Termo de QUITÉRIA, filha de José Caetano Vieira e de Flora de Jesus, vai o seu ter-
mo no Livro terceiro a folhas cento e quarenta e sete Verço.
O cura Borges.

N.º 437
JOSEPHA, filha de Manoel Leite e de Umbelina Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 8 de Maio de 1816.
Pad: Joaquim Linhares e sua mulher Josepha do Esp.º Santo.
O cura João José Ferreira.

N.º 438
LUIZ, filho de João de Linhares e de Josepha de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 19 de Maio de 1816.
Pad: João Bernardo de Mello Tavares, cas., m.r na Lagoa.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 14 de Outubro de 1842. O cura Borges.

N.º 439
MANOEL, filho de José Barboza e de Antónia  da Silva, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 17 e bapt. a 21 de Julho de 1816.
Pad: Manoel de Souza e sua mulher Thereza de Jesus.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 13 de Março de 1861. O cura Medeiros.

N.º 440
CELESTINO, filho de António Furtado e de Antónia de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 21 de Julho e bapt. a 4 de Agosto de 1816.
Pad: António Martins e sua mulher Francisca de Jesus.
O cura João José Ferreira.



N.º 441
MARIANNA, filha de Manoel dos Santos e de Maria Joaquina, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 2 e bapt. a 11 de Agosto de 1816.
Pad: Marianno de Payva, filho de José de Payva e de Anna de Jesus, e Maria, filha de
Maria de Jesus, viúva de Francisco Moniz.
O cura João José Ferreira.

N.º 442
FRANCISCO, filho de José Francisco e de Escolástica Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 8 de Setembro de 1816.
Pad: O cura João José Ferreira,  e Anna Joaquina, natural da Ilha das Flores, moradora
neste lugar.
O Vigário José Duarte de Medeiros e o cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos  11 de Fevereiro de 1841. O cura Borges.

N.º 443
JOSÉ, filho de João de Sousa Cidade e de Maria de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 28 de Agosto e bapt. a 8 de Setembro de 1816.
Pad: Pedro de Oliveira e sua mulher Marianna Jacintha.
O cura João José Ferreira.

N.º 444
MANOEL, filho de Manoel Furtado e de Marianna de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 25 de Set. e bapt. a 2 de Nov. de 1816.
Pad: António de Medeiros Braga e sua mulher Francisca de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 445
FRANCISCA, filha de Manoel de Payva e de Maria Jacintha, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 6 de Outubro de 1816.
Pad: António Pacheco, filho de José Pacheco, e Marianna de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 446
ANNA, filha de Francisco da Costa e de Antónia de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 8 e bapt. a 21 Agosto de 1816.
Pad: O Revd.º Beneficiado Francisco de Pementel de Medeiros.
O cura João José Ferreira.

N.º 447
JOSÉ, filho de Pedro de Oliveira e de Marianna Angélica, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 25 e bapt. a 30 de Outubro de 1816.
Pad: Bernardo Arcenio e sua mulher Maria Moreira, m.res V.F.C.
O cura João José Ferreira.

N.º 448
JOSÉ, filho de Francisco do Rego Quintanilha e de Jacintha de Jesus.
Nasceu aos 14 e bapt. a 21 de Novembro de 1816.
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Pad: O cura João José Ferreira e Anna Joaquina, solt., filha de Paulo Caetano e de 
Francisca de Pementel.
O cura João José Ferreira.

Ano de 1817

N.º 449
MARIA, filha de João Jacintho e de Anna Thereza, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 5 de Janeiro de 1817.
Pad: Joaquim José e sua mulher Victória Cândida.
O cura João José Ferreira.

N.º 450
JOÃO, filho de José Carvalho e de Julianna de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 8 e bapt. a 16 de Janeiro de 1817.
Pad: João Carvalho e sua mulher Maria de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 451
MARIANNO, filho de Manoel Furtado e de Antónia de Jesus, freg. Ponta Garça
Nasceu aos 3 de Fev. e bapt. a 1 de Março de 1817.
Pad: António da Silveira, filho de António da Silveira, e sua mãe  Antónia da Silveira.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 15 de Março de 1861. O cura Medeiros.

N.º 452
ANTÓNIO, filho de José Morgado e de Antónia de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 23 de Fev. e bapt. a 2 de Março de 1817.
Pad: António da Costa e sua mulher Francisca de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 453
DELUTERIO, filho de António Vieira e de Maria do Esp.º Santo, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 12 de Março de 1817.
Pad: José de Sousa e sua mulher Francisca Pacheca, m.res nas Furnas.
O cura João José Ferreira.

N.º 454
ANTÓNIO E JOSÉ, filhos de Manoel António e de Maria Jacintha, nat. Ponta Garça.
Nasceram aos 14 e bapt. a 20 de Março de 1817.
Pad: Bento António Francisco e sua irmã Maria dos Cravos de Jesus, m.res em Ponta Garça.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 5 de Outubro de 1842. O cura Borges.

N.º 455
MANOEL, filho de Genípero do Amaral e de Bárbara Soares, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 12 e bapt. a 19 de Março de 1817.



Pad: José Caetano e sua mulher Josepha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 456
MARIA, filha de António de Medeiros e de Francisca da Silva, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 25 e bapt. a 25 de Março de 1817.
Pad: Miguel de Mello e sua mulher Quitéria de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 457
ALBINA, filha de Manoel Vieira e de Maria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 13 e bap. a 20 de Abril de 1817.
Pad: Manoel Pacheco e sua mulher Bárbara de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 458
MANOEL, filho de José Fagundes e de Bernarda de Jesus.
Nasceu aos 24 de Abril e bapt. a 1 de Maio de 1817.
Pad: Joaquim de Linhares e sua mulher Josépha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 459
MARIA, filha de Gerónimo Vieira e de Umbelina dos Santos.
Nasceu aos 25 de Abril e bapt. a 1 de Maio de 1817.
Pad: José Morgado e sua mulher Antónia Jacintha.
O cura João José Ferreira.

N.º 460
CATHARINA, filha de Francisco de Mello e de Anna do Esp.º Santo, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 30 de Abril e bapt. a 7 de Maio de 1817.
Pad: José Marianno e sua irmã Maria Leocada Boteilho, filhos do Capitão José António
Boteilho e de Dona Obelina Boteilha, m.res em V.F.C..
O cura João José Ferreira.

N.º 461
OBELINA, filha de António Furtado e de Francisca Thomázia, frg. Ponta Garça.
Nasceu aos 4 e bapt. a 12 de Julho de 1817.
Pad: Joaquim Furtado e sua irmã Jacintha, filhos de António Furtado e de Maria Leocada
O cura João José Ferreira.

N.º 462
ANTÓNIO, filho de João José e de Josépha de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 13 de Julho de 1817.
Pad: João de Souza e sua mãe Constância de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 463
QUITÉRIA, filha de Manoel de Jesus e de Maria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 2 e bapt. a 13 de Agosto de 1817.
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Pad: João Furtado e sua irmã Quitéria de Jesus, filhos de Sebastião Furtado e  de There-
za de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 464
MANOEL, filho de António da Costa e de Francisca Thereza, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 8 e bapt. a 18 de Setembro de 1817.
Pad: Narciso da Costa e sua irmã Victória de Jesus, filhos de Francisco da Costa.
O cura João José Ferreira.

N.º 465
ANTÓNIO, filho de Miguel de Mello e de Quitéria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 5 de Setembro de 1817.
Pad: António Jacintho de Pementel e sua filha Anna Isabel Taveira, m.res V.F.C..
O cura João José Ferreira.

N.º 466
CATHARINA, filha de Jacintho Linhares e de Roza Jacintha, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 24 e bapt. a 31 de Setembro de 1817.
Pad: José Linhares e sua mulher Catharina Roza.
O cura João José Ferreira.

N.º 467
MANOEL, filho de Francisco Furtado e de Antónia Jacintha, freg. Ponta Garça
Nasceu aos 5 e bapt. a 12 de Outubro de 1817.
Pad: Manoel Moniz e sua mulher Bárbara de Jesus.1.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 28 de Outubro de 1844. O cura Borges.

N.º 468
ANNA, filha de João Carvalho e de Maria de Jesus.
Nasceu aos 17 e bapt. a 22 de Outubro de 1817.
Pad: Francisco de Mello e sua mulher Anna de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 469
JOSÉ, filho de João de Sousa Cidade e de Maria Furtada, freg.  Ponta Garça.
Nasceu aos 9 e bapt. a 15 de Janeiro de 1817.
Pad: Leonardo Coeilho e sua mulher Anna Joaquina.
O cura João José Ferreira.

N.º 470
JOSÉ, filho de Francisco do Rego Quintanilha e de Jacintha de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 6 de Nov. e bap. a 7 de Dez. 1817.

1 Vide Gen. Man. de V.L.Meireles, fl 285.



Pad: O Revd.º João José Ferreira e Anna Joaquina, criada  do dito  Revd.º cura.
O cura Manoel José Raposo.

N.º 471
FRANCISCO, filho de José Pimentel e de Petronilha Roza.
Nasceu aos 29 e bapt. a 30 de Dezembro de 1817.
Pad: José António.
O cura João José Ferreira.

N.º 472
ANTÓNIA, filha de João Lenhares e de Josepha Ignácia, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 15 de Dez. e bapt. a 3 de Jan. de 1818.
Pad: João Bernardo de Mello Tavares, cas., m.r V.F.C..
O cura João José Ferreira.

Ano de 1818

N.º 473
JOSÉ, filho de António de Arruda e de Maria Jacintha, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 11 e bap. a 18 de Janeiro de 1818.
Pad: José da Costa e sua irmã Antónia Jacintha, filhos de Francisco da Costa Carreiro.
O cura João José Ferreira.

N.º 474
JOSEPHA, filha de João de Medeiros e de Antónia do Esp.º Santo, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 14 e bapt. a 18 de Janeiro de 1818.
Pad: Joaquim Linhares e sua mulher Josepha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 475
ANTÓNIO, filho de Manoel Carvalho e de Maria do Seo, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 29 de Janeiro de 1818.
Pad: André Cascalho e sua irmã Jacintha de Jesus, filhos de António Pacheco Cascalho
e de Josepha Carvalha.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão (não se consegue ver a data nem o nome do cura).

N.476
JOSÉ, filho de António Furtado e de Antónia de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 31 de Janeiro de 1818.
Pad: Miguel Furtado e sua mulher Josepha Ignácia.
O cura João José Ferreira.

N.º 477
FRANCISCO, filho de Lázaro da Costa e de Joanna de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 2 e bapt. a 8 de Fevereiro de 1818.
Pad: Celestino de Jesus, filho de P. I., m.r V.F.C..
O cura João José Ferreira.
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N.º 478
FRANCISCO, filho de António de Frias e de Anna Jacintha, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 13 e bapt. a 25 de Março de 1818.
Pad: José Caetano Lima e sua filha Marianna Alberta, m.res V.F.C..
O cura João José Ferreira.

N.º 479
ALEXANDRE, filho de Manoel de Lima e de Sebastianna de Gusmão vai lançado o
seu termo no L.º 3.º a fls 54.

N.480
JOSÉ, filho de Manoel Furtado e Maria Isabel.
Nasceu aos 1 e bapt. a 7 de Abril de 1818.
Pad:  António Furtado e sua mulher Antónia de Mello.
O cura João José Ferreira.

N. 481
VICTORINO, filho de Miguel Furtado e de Josépha Ignácia.
Nasceu aos 15 e bapt. a 21 de Maio de 1818.
Pad: José Ignácio, filho de Ignácio de Lima e de Maria de Jesus, filha de José Tavares.
O cura João José Tavares.

N.º 482
JOÃO, filho de José Caetano e de  Josépha de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 12 e bapt. a 18 de Junho de 1818.
Pad: Genípero do Amaral e sua mulher Bárbara Soares.
O cura João José Ferreira.

N.º 483
MARIA, filha de José Linhares e de Catharina Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 5 e bapt. a 15 de Julho de 1818.
Pad. Manoel de Medeiros Costa Canto Albuquerque e sua mulher Dona Maria Carlota
Álvares Cabral, m.res na cid. de P.Delg..
O cura João José  Ferreira.

N.º 484
ANTÓNIA, filha de Francisco de Mello Barboza e de Anna do Esp.º Santo, vai lançado
o seu termo no livro segundo a folhas noventa e oito.

N.º 485
ANNA, filha de João Vieira e de Angélica Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu a 12 e bapt. a 22 de Julho de 1818.
Pad: O cura João José Ferreira e Anna Joaquina, solt..
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 11 de Junho de 1868. O cura Mello.

N.º 486
CRISTIANNO, filho de Laureanno da Costa e de Sebastianna de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 13 e bapt. a 16 de Setembro de 1818.



Pad: O Revd.º Francisco António de Macedo, cura da Salga, m.r na Achadinha.
O cura João José Ferreira.

N.º 487
MARIA, filha de Genípero do Amaral e de Bárbara Soares.
Nasceu aos 27 de St. e bapt. a 4 de Out. 1818.
Pad: José Caetano e Josépha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 488
JOSÉ, filho de João Carvalho e de Maria Joaquina, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 28 de Set. e bap. a 4 de Out. 1818.
Pad: José Barboza e sua mulher Antónia de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 489
ANTÓNIO, filho de Manoel Lenhares e de Marianna de Jesus.
Nasceu aos 16 e bapt. a 25 de Outubro de 1818.
Pad: Joaquim de Lenhares e sua mulher Josepha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 490
VICTORINO, filho de Luís de Mello e de Quitéria de Jesus.
Nasceu aos 27 de Out. e bapt. a 1 de Nov. de 1818.
Pad: Victorino de Mello e sua irmã Marianna de Jesus, filhos de António de Mello e de
Antónia de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 491
MARIA, filha de Manoel Furtado e de Marianna de Jesus.
Nasceu aos 14 e bapt. a 19 de Novembro de 1818.
Pad: José Ignácio, filho de Ignácio de Lima e de Maria de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 492
MARIA, filha de Francisco de Mello e de Jacintha Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 29 de Novembro de 1818.
Pad: Lourenço José e sua mulher Quitéria de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 493
MARIA, filha de José Francisco e de Escolástica Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 28 de Nov. e bapt. a 6 de Dez. de 1818.
Pad: O cura João José Ferreira e Anna Joaquina, solt..
O cura João José Ferreira.
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Ano de 1819

N.º 494
CAETANA, filha de João Ignácio e de Anna Thereza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 2 e bapt. a 10 de Janeiro de 1819.
Pad: Sebastião Francisco, viúvo, e Thereza de Jesus, filha de Genoveva de Mello, viúva.
O cura João José Ferreira.

N.º 495
MARIA, filha de António Furtado e de Josepha de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 23 e bapt. a 31 de Janeiro de 1819.
Pad: Victorino José, filho de António de Mello e de Constância de Jesus, e Maria Joa-
quina, filha de José Tavares e de Anna Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 496
ANTÓNIO, filho de João do Amaral e de Francisca Barboza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 7 de Fevereiro de 1819.
Pad: José da Costa, filho de Francisco da Costa e de Francisca Barboza, e Antónia de
Jesus, filha de Miguel do Amaral e de Joanna de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 497
MARIA, filha de Joaquim Furtado e de Claudina Maria, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 4 e bapt. a 11 de Fevereiro de 1819.
Pad: João Furtado e sua mulher Laureanna de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 498
MARIANNO, filho de Miguel de Mello e de Catharina de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 14 de Fevereiro de 1819.
Pad: António Jacintho de Pementel  e sua filha Caetana  Maria, m.res V.F.C..

N.º 499
JOSÉ, filho de Manoel Pacheco e de Bárbara de Jesus, freg. Ponta Garça1.
Nasceu aos 19 e bapt. a 26 de Fevereiro de 1819.
Pad: Francisco Furtado e sua mulher Antónia Jacintha.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 28 de Outubro de 1871. O cura Mello.

N.º 500
BERNARDO, filho de Pedro de Oliveira e de Laureanna Jacintha, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 22 de Out. e bapt. a 3 de Nov. de 1819.
Pad: O Capitão Bernardo Arsenio da Silva, freg. de S.M.V.F.C., e para constar fez apre-
senta termo que assignei com as testemunhas.

1 Vide Gen. Man. de V.L.Meireles, fl 285.



O cura João José Ferreira.
Este termo vai a fls 226 V.º por aqui se achar de sua tincta informe e sem duração.
O Vigário Ferreira.

N.º 501
ANTÓNIO, filho de António Martins e de Jacintha ada Silva, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 8 e bapt. a 14 de Março de 1819.
Pad: José Barboza e sua mulher Antónia da Silva.
O cura João José Ferreira.

N.º 502
JOSÉ, filho de António de Medeiros Braga e de Francisca da Silva, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 20 e bapt. a 27 de Março de 1819.
Pad: Miguel de Mello e sua mulher Quitéria de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N. 503
JOSÉ, filho de João Cardozo e de Antónia de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 20 e bapt. a 28 de Março de 1819.
Pad: Joaquim Lenhares e sua mulher Josépha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 504
LUÍS, filho de Manoel António e de Antónia Jacintha, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 9 de Maio de 1819.
Pad: Bento António Franco e sua irmã Maria Venilde, filhos de Amaro José e de Bárba-
ra Francisca.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 5 de Outubro de 1842. O cura Borges.

N.º 505
JOÃO, filho de Jacintho Lenhares e de Roza de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 4 e bapt. a 12 de Junho de 1819.
Pad: José de Lenhares e sua mulher Catharina Roza.
O cura João José Ferreira.

N.º 506
JOÃO, filho de Manoel dos Santos e de Sebastianna de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 7 de Julho de 1819.
Pad: João José e sua mulher Josepha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 507
JOSÉ, filho de João José e Constância de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 2 e bapt. a 8 de Agosto de 1819.
Pad: Constância de Jesus e seu filho João de Sousa.
O cura João José Ferreira.
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N.º 508
VICTÓRIA, filha de José de Souza e de Antónia de Mello, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 12 e bapt. a 17 de Agosto de 1819.             
Pad: Manoel Furtado e sua irmã Josepha Jacintha, filhos de Francisco Furtado e de Ma-
ria de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 509
ANTÓNIA, filha de António de Arruda e de Maria de Mello, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 12 e bapt. a 18 de Agosto de 1819.
Pad: José da Costa, filho de de Francisco da Costa e Francisca de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 510
MARIA, filha de António Vieira e de Victória de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 8 de Setembro de 1819.
Pad: José Carneiro, filho de Francisco Carneiro e Francisca  Barboza, e Marianna de Je-
sus, filha de José Bento Vieira e Jenovença de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 511
ROZA, filha de Genípero do Amaral e de Bárbara Soares.
Nasceu aos 28 de Nov. e bapt. a 4 de Dez. 1819.
Pad: José de Medeiros e sua mulher Josépha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 512
MARIANNA, filha de Manoel dos Santos e de Maria de Jesus.
Nasceu aos 28 de Nov. e bapt. a 5 de Dez. 1819.
Pad: José de Souza e sua mulher Bernarda de Jesus, m.res na Maia.
O cura João José Ferreira.

N.º 513
MARIANNA, filha de Miguel Furtado e de Antónia de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 28 de Nov. e bapt. a 5 de Dez. 1819.
Pad: António da Silveira e sua mãe Antónia Thomázia da Silveira.
O cura João José Ferreira.

N.º 514
ANTÓNIO, filho de António de Frias e de Anna Jacintha, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 5 e bap. a 13 de Dez. 1819.
Pad: Domingos Duarte, filho de José Caetano Lima e de Brizida Quitéria, e Margarida
dos Santos, filha de Cosme de Frias e Quitéria Pacheca.
O cura João José Ferreira
Tirou 1 certidão aos 27 de Outubro de 1844. O cura Borges.

N.º 515
MARIANNA, filha de José Barboza e de Antónia da Silva.
Nasceu aos 15 de e bapt. a 25 de Dezembro de 1819.



Pad: Manoel Pereira e sua mulher Quitéria de Jesus.
O cura João José Ferreira.
Valem os padrinhos Victorino António Martins e sua mulher Jacintha da Silva.             
O cura Ferreira.

N.º 516
JACINTHA, filha de Manoel de Jesus e de Maria de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 25 de Dezembro de 1819.
Pad: Manoel Pereira e sua mulher Quitéria de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 517
FRANCISCO, filho de Francisco do Rego Quintanilha e de Jacintha de Jesus, freg.
Ponta Garça.
Nasceu aos 13 e bapt. a 26 de Dezembro de 1819.
Pad: O cura João José Tavares.
O cura José Joaquim e o cura João José Ferreira.

N. 518 - fl 226, Vº
BERNARDO, filho de Pedro de Oliveira e de Marianna Jacintha, cujo termo se acha a
folhas 222 deste mesmo livro.
Nasceu aos  22 de Outubro de 1819. 
Pad: O Capitão Bernardo Arcenio da Silva, m.r S.M.V.F.C..
O Vigário José  Tavares de Medeiros.
À margem: O termo de ANTÓNIA, filha  de Manoel  Bento Vieira e Maria Jacintha 
Barboza vae no L.º 4 a folhas 93.

Ano de 1820

N.º 519 - fl 227
JACINTHO, filho de José de Pementel e sua mulher Josepha Joaquina, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 17 e bapt. a 24 de Janeiro de 1820.              
Pad: Genípero do Amaral e sua mulher Bárbara Soares.
O cura João José Ferreira.

N.º 520 - fl 227
JOÃO, filho de João Vieyra e de Angélica Roza, freg. Ponta Garça
Nasceu aos 26 de Jan. e bapt. a 9 de Fev. 1820.
Pad: O cura João José Ferreira.
O cura José Joaquim e o cura João José Ferreira.

Nº 521 - fl 227 V.º
VICTORINO, filho de Alexandre Furtado e de Francisca de Jesus.
Nasceu aos 11 e bapt. a 15 de Fevereiro de 1820.
Pad: Manoel de Aguiar e sua mulher Marianna de Jesus.
O cura João José Ferreira.
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Tirou 1 certidão aos 27 de Outubro de 1852. O cura Borges.
‘’ certidão aos 12 de Março de 1861. O cura Medeiros.

N.º 522 - fl 232
(............), f.º ou f.ª de António Vieyra e de Antónia de Jesus.
Nasceu aos 12 e bapt. a 20 de Novembro de 1820.
Pad: José Carneiro e Pulquéria  de Jesus, filhos de Francisco Barboza e de Francisca
Barboza.
O cura João José Ferreira.

N.º 523 - fl 232
JOAQUIM, filho de Manoel Lenhares e de Marianna de Mello.
Nasceu aos 20 e bapt. a 26 de Novembro de 1820.
Pad: Joaquim de Lenhares e sua mulher Josepha de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 524 - fl 232 V.º 
ANTÓNIO, filho de Manoel de Payva e de (...........)
Nasceu aos 1 e bapt. a 10 de Dezembro de 1820.
Pad: António Pacheco e sua mulher Marianna de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 525 - fl 232 V.º
FRANCISCA, filha de Francisco de Mello e de Jacintha Roza.
Nasceu aos 8 e bapt. a 12 de Dezembro de 1820.
Pad: Lourenço José e sua mulher Quitéria de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 526 - (....)
ANTÓNIA, filha de Luiz de Mello e de Genoveva de Jesus.
Nasceu aos 3 e bapt. a 12 de Março  de 1820.
Pad: Victorino de Mello e sua mulher Maria Jacintha.
O cura João José Ferreira.

N.º 527 - (.....)
ROZA, filha de Yerónimo Vieira e de Umbelina dos Santos, freg. Ponta Garça
Nasceu aos 9  e bapt. a 17 de Março de 1820.
Pad: José de Souza e sua mulher Antónia Jacintha.
O cura João José Ferreira.

N.º 528 - (.....)
FRANCISCO, filho de Lázaro da Costa e de Joanna de Jesus.
Nasceu aos 16 e bapt. a 20 de Março de 1820.
Pad: Francisco de Mello e sua mulher Antónia de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 529 - (....)
JOSÉ, filho de José Francisco e de Escolástica Roza, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 11 de Maio de 1820.



Pad: O Revdº Cura João José Ferreira e Anna Joaquina, sui juris.
O Vigário José Tavares de Medeiros e Francisco Tavares do Amaral.              

N.º 530 - (.....)
FLORINDA, filha de Francisco Furtado e de Maria Jacintha.
Nasceu aos 26 de Fev. e bapt. a 1 de Março de 1820.
Pad: José de Mello e Maria Roza, freg. D.º Esp.º Santo, Furnas e para constar fiz este
termo em 24 de Julho do dito anno por esquecimento e impossibilidade que por doença
teve o dito Reverendo Cura naquelle tempo e ser verdade, etc., etc.,  de que foram teste-
munhas Francisco Linhares e João Jacintho casados, moradores deste dito limite.
O Vig. José Tavares de Medeiros.
O cura João José Ferreira.

N.º 531 - (.....)
MARIA, filha de Francisco Linhares e de Perpétua Roza.
Nasceu aos 20 e bpat. a 27 de Setembro de 1820.
Pad: O cura da Povoação Leonardo Coelho.
O cura João José Ferreira
ANULADO.

N.º 532 - (.....)
ANNA, filha de João de Souza e de Roza Jacintha.
Nasceu aos 4 e bapt. a 10 de Julho de 1820.
Pad: Leonardo Coylho e sua filha Anna de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 533 - (....)
FRANCISCO, filho de Plácido dos Santos e de Maria de Jesus.
Nasceu aos 28 de Junho e bapt. a 3 de Julho de 1820.
Pad: António de Frias e sua mulher Anna de Jesus.
O cura Joião José Ferreira.

N.º 534 - (.....)
VICTORINO, filho de Victorino dos (.......) e de Josépha de Jesus.
Nasceu aos 18 e bapt. a 24 de Agosto de 1820.
Pad: Victorino de Mello e sua mulher Maria de Jesus.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 4 de Dezembro de 1854. O cura Borges.

N.º 535 - (.....)
JOSÉ, filho de Manoel Furtado e de Marianna de Mello.
Nasceu aos 7 e bapt. a 13 de Setembro de 1820.
Pad: José Ignácio e sua mãe Maria Ignácia.
Test: José de Mello e Caetano Furtado.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 25 de Agosto de 1840. O cura Borges.
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N.º 536 - (......)
JOÃO, filho de Pedro de Oliveira e de Marianna Angélica.
Nasceu aos 9 e bapt. a 20 de Julho de 1820.
Pad: O Capitão Arcenio da Silva e sua mulher Dona Maria Júlia esta por procuração
que apresentou o Alferes António Botelho de Arruda Coutinho de Gusmão morador em
V.F.C. e freg. da Paroquial de S.M.V.F.C..
O Vigário José Tavares de Medeiros.

N.º 537 - (.......)
(.............), f.º ou f.ª de João Leite e de (........) Roza.
Nasceu aos 9 e bapt. a 19 de Setembro de 1820.
Pad: Francisco de Mello, cas..
Test: Joaquim Linhares e Manoel Leite.
O cura João José Ferreira.

N.º 538 - (.....)
JOÃO, filho de Manoel Pereira e de Quitéria de Jesus, nat. Ponta Garça.
Nasceu aos 16 e bapt. a 22 de Outubro de 1820.
Pad: João Furtado e sua mulher Anna Jacintha.
O cura João José Ferreira.

N.º 539 - (.....)
ANTÓNIO, filho de Manoel (.........) e de Laureanna de Mello.
Nasceu aos 25 de Out. e bapt. a 1 de Nov. de 1820.
Pad: Alexandre Furtado e sua mulher Francisca Moniz.
O cura João José Ferreira.

N.º 540 - (......)
FRANCISCO, filho de António de Arruda e de Maria Jacintha, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 12 de Novembro de 1820.
Pad: José da Costa e sua irmã Pulquéria de Jesus, filhos de Francisco da Costa e de
Francisca de  Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 541 - (.....)
(...............), f.º ou f.ª de Manoel António e de Antónia Jacintha, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 12 de Dezembro de 1820.
Pad: Bento António Franco e sua irmã Maria Antónia, filhos de Amaro Jorge e Bárbara
Felecia, m.res Ponta Garça.
O cura João José Ferreira.

N.º 542 - (.....)
FRANCISCO, filho de João Carvalho e de Maria Jacintha.
Nasceu aos 17 e bapt. a 21 de Dezembro de 1820.
Pad: José Barboza e sua mulher Antónia da Silva.
O cura João José da Silva.

Fim deste livro com algumas folhas soltas e sem estarem numeradas



Ano de 1821

Hade servir o presente livro p.ª nele selançarem os termos dos baptismos q se adminis-
trarem na Ermida do Apostolo São Paulo, do Sítio da Ribeira Quente, sufraganea à
Igreja Parochial, Nossa Senhora da Piedade do Lugar de Ponta Garça. V.ª Franca 18 de
Dezembro de 1821.
O Ouvidor
José Tavares Per.ª do Rego

Pago do selo - 1780.
Vas.los

Afl 36 Vº L.º 11
Raposo

Folha N.º 1
Formulario do Exmo R.mº Sr. D. António Vieira Leitam, que se acha no L.º 6.º a fl 22
mandado observar pelo Exm.º Sr. Bispo Dom José de Azevedo, nos termos dos Bapti-
zados.

N. filho de N. e de N. de tal parte, nasceo aos tantos de tal mez e de tal anno; foi baptiza-
do nesta Igreja Parochial de seus Paes; ou tal Igreja aos tantos dias do mez por mim Viga-
rio ou Cura ou Sacerdote da licença do proprio Parocho; forão Padrinhos N. e N. casados,
viuvos, solteiros ou filhos familias de n. freguezes desta Igreja, moradores de tal parte.
Ao pé de cada termo o assignnará o Parocho ou Sacerdote, que fizer o Baptismo, e duas
testemunhas das que se acharem presentes. Este termo fará o Parocho logo antes de sair
da Igreja sob pena de 500 r. por cada termo  que se deixar de fazer na forma deferi-
da_______. E he: quando se continha no fromolario original que tresladei fielmente,
como nelle se achar. Visto  por determinação e ordem do reverendo Ouvidor do Distrito
José Tavares Pereira do Rego, confirmeza do que masigno nesta Villa Franca do Campo
aos 19 dias do mes de Jan.r.º de 1822. Eu, António Jacintho de Pementel e Medeiros
Escre.vªm do Ecl.º Registo o escrevi e assignei.

António Jacintho de Pementel e Medeiros.

N.º 543 - fl 1 Vº
JACINTHO, filho de José de Mello e de Josepha de Jesus.
Nasceu aos 15 de Maio e bapt. a 1 de Junho de 1821.
Pad: Jerónimo do Amaral e sua mulher Bárbara Soares.
Test: Luiz Vieira e António de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 544 - fl 2
ANTÓNIA, filha de João Jacintho e de Anna Thereza, freg.s N.S.P.Ponta Garça.
Nasceu aos 15 de Maio e bapt. a 23 de Maio de 1821.
Pad: Jacintho Furtado e sua mulher Thereza Jacintha.
Test: António Carneiro e Francisca Carneiro.
O cura João José Ferreira.
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N.º 545 - fl 2
JOÃO, filho de Miguel de Mello e de Quitéria de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 7 de Junho e bapt. a 6 de Julho de 1821.
Pad: João Cardozo e sua mulher Albina de Jesus.
Test: José Moniz e Caetano Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 546 - fl 2 Vº
FRANCISCO, filho de Manuel Pacheco e de Bárbara de Jesus, freg.s N.S.P.Ponta Garça.
Nasceu aos 15 de Nov. e bapt. a Dez. de 1821.
Pad: Francisco Furtado e sua mulher Antónia de Jesus.
Test: José Moniz e João de Lima.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 28 de Outubro de 1871. O cura Mello.

N.º 547 - fl  2 Vº 
ÁLVARO, filho de Manuel Pereira e de Quitéria de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 20 de Dezembro de 1821.
Pad: João Furtado e André Joaquim, filhos de Leonardo Coeylho e de Jacintha Lenhares.
Test: Não se percebe.
O cura João José Ferreira.

N.º 548 - fl 3
MANUEL, filho de António de Mello e de Maria Joaquina, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 17 e bapt. a 21 de Dezembro de 1821.
Pad: João Cardozo e sua mulher Antónia de Jesus.
Test: Manuel Joaquim e José Bento.
O cura João José Ferreira.

N.º 549 -  fl 3
ANTÓNIO, filho de José de Souza e de Antónia Jacintha, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 21 e bapt. a 26 de Dezembro de 1821.
Pad: Gerónimo Vieira e sua mulher Obelina de Jesus.
Test: Francisco Pacheco e Manuel de Jesus.
O cura João José Ferreira.

N.º 550 - fl 3 Vº
FRANCISCO, filho de José Carvalho e de Julianna de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 21 e bapt. a 26 de Dezembro de 1821.
Pad: João Carvalho e sua mulher Maria de Jesus.
Test: José de Macedo eJosé de Paiva.
O cura João José Ferreira.

N.º 551 - fl 3 Vº
MICAELLA, filha de P.I.
Nasceu aos 7 e bapt. a 29 de Dezembro de 1821.
Pad: José Ribeiro.



Test: Francisco de Mello e Manuel Pereira.
O cura João José Ferreira.

Ano de 1822

N.º 552 - fl 4 
JOAQUIM, filho de João de Souza Cardozo e de Antónia de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 14 de e bapt. a 18 de Janeiro de 1822.
Pad: Joaquim de Lenhares e sua mulher Josepha de Jesus.
Test: José Bento e Francisco Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 553 - fl 4
MARIA, filha de Manuel Vieira e de Marianna de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 7 de Fevereiro de 1822.
Pad: João d’Aguiar, filho de P.I. e Andreza de Jesus, filha de Leonardo Coyelho e de Ja-
cintha Roza.
Test: António de Aguiar e Leonardo Coeilho.

N.º 554 - fl 4 Vº
MARIANNA, filha de Manuel Carreiro e de Maria da Conceição, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 2 e bapt. a 4 de Março de 1822.
Pad: João José e sua mulher Albina de Jesus.
Test: António Carneiro e José de Paiva.
O cura João José Ferreira.

N.º 555 - fl 4 Vº 
À margem: O termo de JOSEPHA, filha de António Furtado e de Antónia de Jesus vai
no terceiro livro a fls 127 Vº.
O cura Borges.

N.º 556 - fl 4 Vº
FRANCISCO, filho de Miguel Furtado e de Josepha Ignácia, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 15 de Abril de 1822.
Pad: José Ignácio e sua mulher Anna de Jesus.
Test: Manuel Furtado e João (.......)
O cura João José Ferreira.

N.º 557 - fl 5
JACINTHO, filho de José Barboza e de Antónia da Silva, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 31 de Maio e bapt. a 7 de Junho de 1822.
Pad: António Martins e sua mulher Jacintha Maria.
Test: José de Macedo e Antónia Barboza.
O cura João José Ferreira.

N.º 558 - fl 5
JENOVENÇA, filha de António Soares e de Isabel do Esp.º Santo, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 23 e bapt. a 29 de Junho de 1822.
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Pad: António de Araújo e sua mulher Francisca da Piedade.
Test: João de Lima e Francisca de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 559 - fl 5 Vº 
CARLOTA, filha de Genípero do Amaral e de Bárbara Soares, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 27 e bapt. a 29 de Julho de 1822.
Pad: António Felecianno e sua mulher Dona Bárbarado Nascimento, m.res na cidade de
Ponta Delgada.
Test: Miguel do Amaral e Francisco Furtado.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 9 de Julho de 1898. O cura Mello.

N.º 560 - fl 5 Vº 
ANTÓNIO, filho de Manuel dos Santos e de Sebastianna de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 4 e bapt. a 11 de Agosto de 1822.
Pad: Francisco Furtado e sua mulher Antónia Barboza.
Test: João de Lima e João Luís.
O cura João José Ferreira.

N.º 561 - fl 6
FRANCISCO, filho de Manuel António e de António de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 7 e bapt. a 27 de Agosto de 1822.
Pad: Bento de Medeiros e sua irmã Marianna de Jesus, filhos de Amaro de Medeiros e
de Bárbara de Jesus.
Test: António Furtado e Lourenço da Costa.
O cura João José Ferreira.

N.º 562 - fl 6
FRANCISCO, filho de Manuel António e de Bárbara de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 7 e bapt. a 25 de Agosto de 1822.
Pad: Bento de Medeiros e sua irmã Marianna de Jesus, filhos de Amaro de Medeiros e
de Bárbara de Jesus, m.res em Ponta Garça.
Test: Leonardo Coeilho e Francisco Linhares.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 2 de Outubro de 1842. O cura Borges.

N.º 563 - fl 6 
FRANCISCO, filho de Pedro de Oliveira e de Marianna Angélica, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 22 de agst. e bapt. a 12 de Set. de 1822.
Pad: Bernardo Arsénio e Dona Maria Marianna, m.res em Vila Franca.
Test: Manuel Leite e Francisco Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 564 - fl 6 Vº 
JOAQUIM, filho de Plácido dos Santos e de maria de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 15 de Set. e bapt. a 14 de Set. de 1822. (Tal qual).
Pad: Joaquim Linhares e sua mulher Josepha de Jesus.



Test: João Carvalho e José Carvalho.
O cura João José Ferreira.

N.º 565 - fl  6 Vº
FRANCISCO, filho de João Leite e de Francisca de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 7 e bapt. a 13 de Outubro de 1822.
Pad: Francisco de Mello e sua mulher Anna de Jesus.
Test: Manuel de Jesus e Alexandre Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 566 - fl  7
ANTÓNIO, filho de Miguel Furtado e de Antónia de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 20 de Outubro de 1822.
Pad: António Silvino e sua May Antónia Silvina.
Test: António Furtado e José de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 567 - fl 7
FRANCISCO, fiho de P.I..
Nasceu aos 25 e bapt. aos 27 de Novembro de 1822.
Pad: Victorino de Mello.
Test: Manuel de Jesus e Alexandre Furtado.
O cura João José Furtado.

N.º 568 - fl 7 Vº 
MANUEL, filho de Alexandre Furtado e de Francisca de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 23 e bapt. a 27 de Novembro de 1822.
Pad: Victorino de Mello e sua mulher Maria Jacintha.
Test: António Furtado e José de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 569 - fl 7 
MARIANNO, filho de Manuel dos Santos e de Maria Joaquina, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 8 e bapt. a 13 de Dezembro de 1822.
Pad: Marianno de Payva, filho de José de Payva e de Anna de Jesus e Antónia Jacintha,
filha de José Furtado e de Maria de Jesus.
Test: José de Paiva e António Carneiro.
O cura João José Ferreira.

N.º 570 - fl 8
JOÃO, filho de José Vieira e de Maria de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 22 de Dezembro de 1822.
Pad: João de Souza Cardozo e sua mulher Antónia de Jesus.
Test: José Bento e José Barboza.
O cura João José Ferreira.

N.º 571 - fl 8
MANUEL, filho de José de Souza e de Clara de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 19 e bapt. a 23 de Dezembro de 1822.
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Pad: Baltazar de Pimentel e sua mulher Joanna Francisca.
Test: Jacintho Linhares e António da Costa.
O cura João José Ferreira.

N.º 572 - fl 8 Vº
ANNA, filha de José de Mello e de Josepha de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 19 e bapt. a 24 de Dezembro de 1822.
Pad: Genípero do Amaral e sua mulher Bárbara Soares.
Test: António de Mello e Manuel António.
O cura João José Ferreira.

N.º 573 - fl 8 Vº 
MARIA, filha de Manuel Furtado e de Marianna de Jesus, freg.s de G.G..
Nasceu aos 26 e bapt. a 22 de Dezembro de 1822.
Pad: Marianno José, filho de José de Payva e de Anna de Souza e Antónia de Jesus, cas..
Test. (...............).
O cura João José Ferreira.

Ano de 1823

N.º 574 - fl 9                                           
MICAELLA, filha de Francisco de Mello e de Jacintha Roza, freg.s Ponta Garça.
Nasceu aos 6 e bapt. a 7 de Janeiro de 1823.
Pad: Laurianno da Costa e sua mulher Quitéria de Jesus, m.res em Ponta Garça.
O cura João José Ferreira.

N.º 575 - fl 9
ROZA, filha de José Lenhares e de Catharina Roza, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 9 de Janeiro de 1823.
Pad: O Morgado Manuel de Medeiros Albuquerque e sua mulher Dona Maria Álvares
Cabral, m.res na cidade de Ponta Delgada.
Test: Joaquim Lenhares e Francisco Lenhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 576 - fl 9 Vº
JACINTHO, filho de Francisco Furtado e de Antónia Barboza, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 20 de Janeiro de 1823.

Pad: Manuel Pacheco e sua mulher Bárbara de Jesus.
Test: Manuel Furtado e António Furtado.
O cura João José Furtado.

N.º 577 - fl 9 Vº 
MARIA, filha de Francisco de Mello e de Anna de Jesus, freg.s Ponta Garça.
Nasceu aos 6 e bapt. a 10 de Janeiro de 18232.
Pad: Lázaro da Costa e sua mulher Joanna de Jesus.
Test: António Carneiro e António de Mattos.
O cura João José Ferreira.



N.º 578 - fl 10
JULIANNA, filha de João Carvalho  e de Maria da Silva, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 13 de Fevereiro de 1823.
Pad: José Barboza e sua mulher Julianna de Jesus.
Test: José de Macedo e Miguel Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 579 - fl 10
JOÃO, filho de Manuel Lenhares e de Marianna de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 15 de Março de 1823.   
Pad: Joaquim Lenhares e sua mulher Josepha de Jesus.
Test: Manuel Martins e Luiz Vieira.

N.º 580 - fl 10 Vº
MARIA, filha de Manuel de Arruda e de Antónia de Jesus, freg.s de Ponta Garça
Nasceu aos 28 e bapt. a 30 de Março de 1823.
Pad: Narciso da Costa e sua mulher Maria Joaquina.
Test: Miguel do Amaral e Francisca de Arruda.
O cura João José Ferreira.

N.º 581 - fl 10 Vº
ANNA, filha de António de Medeiros Braga e de Francisca da Silva, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 7 de Abril de 1823.
Pad: Manuel António e sua mulher Antónia de Jesus.
Test: José de Mello e Lourenço da Costa.
O cura João José Ferreira.

N.º 582 - fl 11
JACINTHA, filha de Manuel Pereyra e de Quitéria de Jesus, freg. Ponta Garça.
Nasceu aos 14 e bapt. a 20 de Abril de 1823.
Pad: Leonardo Coeylho e sua mulher Miquelina Roza.
Test: Sebastião Furtado e João Linhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 583 - fl 11 Vº
JOSÉ, filho de João Furtado e de Anna de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 8 e bapt. a 15 de Maio de 1823.
Pad: José Linhares e sua mulher Catharina Roza.
Test: Sebastião Furtado e Leonardo Coeilho.
O cura João José Ferreira.

N.º 584 - fl 11 Vº
JACINTHO, filho de António Vieira e Maria do Espírito Santo, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 14 e bapt. a 20 de Abril de 1823.
Pad: João de Aguiar, filho de P.I. e Joanna  de Jesus, filha de Francisco Furtado.
Test: António de Aguiar e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.
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N.º 585 - fl 12
FLORINDA, filha de Francisco Furtado e de Maria Jacintha, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 8 de Julho de 1823.
Pad: José de Mello e sua mulher Maria Roza, m.res nas Furnas.
Test: João Leite e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 586 - fl 12 
FRANCISCO, filho de Manuel Vieyra e de Maria Barboza.
Nasceu aos 19 e bapt. a 24 de Agosto de 1823.
Pad: Manuel Pacheco e sua mulher Bárbara de Jesus.
Test: António Barboza e José Bento.
O cura João José Ferreira.

N.º 587 - fl 12 Vº
MANUEL, filho de Manuel Carvalho e de Maria Jacintha, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 8 e bapt. a 13 de Outubro de 1823.
Pad: Francisco da Costa e sua mulher Antónia da Trindade.
Test: António Carneiro e Miguel Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 588 - fl 12 Vº
MARIANNA, filha de Manuel de Jesus e de Maria de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 8 e bapt. a 14 de Outubro de 1823.
Test: Manuel de Paiva e Francisco Morgado.
O cura João José Ferreira.

N.º 589 - fl 13
MARIANNA, filha de Manuel Rodrigues e de Thereza Jacintha, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 19 e bapt. a 23 de Setembro de 1823.
Pad: O Reverendo Beneficiado Francisco de Pementel e Medeiros m.r em Vila Franca.
Test: José da Costa e Miguel Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 590 - fl 13
ANTÓNIA, filha de António de Mello e de Maria Joaquina, fregs. de Ponta Garça.
Nasceu aos 9 e bapt. a 15 de Outubro de 1823.
Pad: João de Souza Cardozo e sua mulher Antónia de Jesus.
Test: José Bento e José Barboza.
O cura João José Barboza.

N.º 591 - fl 13 Vº
FRANCISCO, filho de Victorino de Mello e de Maria de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 16 de Outubro de 1823.
Pad: Luiz de Mello de Aguiar e sua mulher Joaquina de Jesus, m.res no lugar da Pov..
Test: José Thavares e Luiz de Mello.
O cura João José Ferreira.



N.º 592 - fl 13 Vº
CANDIDO, filho de António martins e de Jacintha de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 16 e bapt. a 20 de Novembro de 1823.
Pad: José Ricardo, cas., m.r em Vila Franca.
Test: José de Macedo e Lázaro da Costa.
O cura João José Ferreira.
À margem: JOSÉ, foi mudado na crisma em 1843. O cura Borges
Tirou 1 certidão em 3 de Dezembro de 1854. O cura Borges.
‘’ ‘’ ‘’ em 14 de Abril de 1881. O cura Amaral.

N.º 593 - fl 14
MANUEL, filho de João Jacintho e de Anna Thereza, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 22 de Outubro de 1823.
Pad: Manuel Furtado e sua irmã Joanna Jacintha, filhos de Francisco Furtado e de Ma-
ria de Jesus.
Test: João Leite e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 13 de Abril de 1887. O cura Amaral.

N.º 594 - fl 14
ANTÓNIO, filho de Francisco Carneiro e de Antónia da Trindade, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu a 1 e bapt. a 10 de Dezembro de 1823.
Pad: António Pacheco e sua mulher Anna Pacheco.
Test: (..........) e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 595 - fl 14 Vº
FRANCISCO, filho de Lourenço Furtado e de Sabastianna Maria, freg.s Ponta Garça.
Nasceu aos 7 de Nov. e bapt. a 13 de dez. de 1823.
Pad: O Revd.º Vice Vigário da dita Parochia de Ponta Garça José Tavares de Medeiros.
Test: António Furtado e Joaquim Furtado.
O cura João José Ferreira.
Em rodapé: O Termo de Victorino, filho de António Furtado e de Jacintha, vai a folhas
cento e quarenta e quatro, Verço. O cura Borges.

N.º 596 - fl 15
MARIANNO, filho de Manuel dos Santos e de Sebastianna de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 22 de dez. e bapt. a 2 de Jan. de 1824.
Pad: João de Medeiros e sua irmã Marianna de Jesus, filhos de José de Medeiros e de
Anna de Jesus.
Test: José António e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 596 - 115 V.º 
JACINTHA, filha de Manuel Vieira e de Marianna Jacintha, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 25 e bapt. a 30 de Janeiro de 1824. 
Pad: João de Aguiar, filho de P.I. e de Andreza Jacintha, filha de Leonardo Coeilho e de
Jacintha Linhares.

371Extractos paroquiais da freguesia da Ribeira Quente (São Paulo) Baptizados



372 Victor de Lima Meireles

Test: João José e António de Aguiar.
O cura João José Ferreira.

N.º 598 - fl 15 Vº
JOSÉ, filho de João do Amaral e de Maria Barboza, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 22 e bapt. a 30 de Janeiro de 1824.
Pad: João do Amaral e sua irmã Francisca de Jesus, filhos de Miguel do Amaral e de Jo-
anna de Jesus.
Test: António Barboza e José Barboza.
O cura João José Barboza.

N.º 599 - fl 16
JOÃO, filho de António Soares e de Isabel do Espírito Santo, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 8  e bapt. a 15 de Fevereiro de 1824.
Pad: António de Araújo e sua mulher Francisca da Piedade, m.res em Ponta Garça.
Test: Ignácio de Lima e Marianno de Paiva.
O cura João José Ferreira.

N.º 600 - fl 16
JACINTHO, filho de Bento de Oliveira e de Josepha de Jesus, nat. e freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 8 e bapt. a 15 de Fevereiro de 1824.
Pad: Jacintho Leite e sua mãe Obelina de Jesus.
Test: Luiz Vieira e Joaquim Linhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 601 - fl 16 Vº
MARIANNA, filha de Manuel de Paiva e de Maria Jacintha, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 13 e bapt. a 16 de Fevereiro de 1824.
Pad: Sebastião Francisco e sua filha Dona Marianna Jacintha.
Test: José de Paiva e Marianno de Paiva.
O cura João José Ferreira.

N.º 602 - fl 16 Vº
FRANCISCA, filha de Miguel de Mello e de Quitéria de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 18 e bapt. a 24 de Fevereiro de 1824.
Pad: Miguel de Mello e sua filha Maria de Jesus.
Test: Miguel de Mello e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 603 - fl 17
MANUEL, filho de João José e de Josepha de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 24 de Março de 1824.
Pad: João de Aguiar, filho de P.I. e de Andreza Joaquina, filha de Leonardo Coeilho e
de Jacintha Roza.
Test: Luiz Vieira e Álvaro Coeilho.
O cura João José Ferreira.

À margem: O Termo de ANTÓNIO, filho de Manuel Bento e de Maria Jacintha, vai no
Livro quarto a folhas 55. O cura Borges.



N.º 604 - fl 17
MARIANNA, filha de António de Frias e de Anna de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 20  e bapt. a 25 de Abril de 1824.
Pad: Domingos Lima e sua Mai Brizida de Jesus, m.res em Vila Franca.
Test: João da Silva e João Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 605 - fl 17 Vº
URSULLA, filha de Manuel Furtado e de Marianna de Mello, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 29 de Abril de 1824.
Pad: Francisco de Mello e sua irmã Ursuula de Jesus, filhos de António de Mello e de
Antónia de Mello.
Test: Luiz Vieira e António de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 606 - fl 17 Vº
FRANCISCO, filho de António Martins e de Delvina Jacintha, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 25 e bapt. a 30 de Abril de 1824.
Pad: António Lenhares e Anna Roza, filhos de João Lenhares  e de Josepha de Jesus.
Test: Manuel Martins e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.
À margem:  O termo de MANUEL, filho de José Caetano Vieira e de Francisca de Je-
sus vai a folhas 112 Vº. O cura (...........)

N.º 607 - fl 18
FRANCISCO E ANNA, filhos de António de Medeiros Braga e de Francisca da Silva.
Nascerão aos 8 e bapt. a 8 de Junho de 1824.
Pad: Manuel António Xavier e sua mulher Antónia Jacintha.
Test: João Lenhares e Francisca Lenhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 608 - fl 18
ANTÓNIA, filha de Jacintho Lenhares e dee Joanna Francisca, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 24 de Junho de 1824.
Pad: José Francisco e sua filha Antónia Jacintha.
Test: João de Lenhares e Francisco Lenhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 609 - fl 18 Vº
OBILINA, filha de José de Souza e de Antónia de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 13 e bapt. a 20 de Julho de 1824.
Pad: Hirónimo Vieira e sua mulher Obelina de Jesus.
Test: Manuel de Jesus e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 610 - fl 18 Vº
LEONARDO, filho de José Coeilho e de Joanna de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 5 e bapt. a 24 de Julho de 1824.
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Pad: José Matheus Nogueira e sua inteada Marianna Júlia, m.res em Vila Franca.
Test: Luiz Vieira e João de Souza.
O cura João José Ferreira.

N.º 611 - fl 19 
MANUEL, filho de António Lenhares e de Antónia de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 8 e bapt. a 15 de Agosto de 1824.
Pad: António Lenhares e sua irmã Francisca de Jesus, filhos de José Lenhares e de An-
na de Jesus.
Test: Joaquim Lenhares e Plácido dos Santos.
O cura João José Ferreira.

N.º 612 - fl 19
JOAQUIM, filho de Plácido dos Santos e de Maria de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 8 e bapt. a 24 de Outubro de 1824.
Pad: Joaquim Lenhares e sua mulher Josepha de Jesus.
Test: Manuel Furtado e João de Aguiar.
O cura João José Furtado.

N.º 613 - fl 19 Vº
JOÃO, filho de Manuel da Costa Carneiro e de Maria de Mello, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 22 de Outubro de 1824.
Pad: João da Costa Carneiro e sua irmã Ursulla Carneiro, filhos de António da Costa
Carneiro.
Test: Francisco Carneiro e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 614 - fl 19 Vº 
ISABEL, filha de João de Souza Cardozo e de Antónia de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 25 de Nov. e bapt. a 22 de Dez. de 1824.
Pad: Joaquim Lenhares e sua mulher Josepha Maria.
Test: Manuel de Jesus e Antónia Barboza.
O cura João José Ferreira.

N.º 615 - fl 20
ANTÓNIO, filho de João Vieira e de Isabel Francisca, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 7 e bapt. a 17 de Dezembro de 1824.
Pad: João Franco e sua sogra Maria de Medeiros, m.res em Ponta Garça.
Test: Manuel de Mello e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 616 - fl 20 Vº
VIOLANTA, filha de José Carvalho e de Julianna de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 10 e bapt. a 24 de Dezembro de 1824.
Pad: André Cascalho e sua irmã Violanta de Jesus, filhos de António Cascalho e s/mu-
lher Josepha Carvalha.
Test: João Cascalho e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.



N.º 617 - fl 20 Vº
MANUEL, filho de António Carneiro e de Francisca de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 29 de Dez. de 1824 e bapt. a 5 de Jan. de 1825.
Pad: Manuel de Jesus e sua mulher Joanna de Jesus.
Test: Luiz Vieira e Francisco Carneiro.
O cura João José Ferreira.

Ano de 1825

N.º 618 - fl 21
JOSÉ, filho de Miguel Furtado e de Antónia de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 4 e bapt. a 11 de Janeiro de 1825.
Pad: José de Mattos e sua irmã Joanna de Jesus, filhos de Manuel de Mattos e de Luzia
do Espírito Santo.
Test: João Carvalho e Luiz Viera.
O cura João José Ferreira.

N.º 619 - fl 21
JOSÉ, filho de João Carvalho e de Maria de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 25 de Jan. e bapt. a 2 de Fev. de 1825.
Pad: José Barboza e sua mulher Antónia da Silva.
Test: José de Macedo e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 620 - fl 21 Vº
MARIA, filha de Joaquim Furtado Royos e de Claudina de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu a 1 e bapt. aos 6 de Fevereiro de 1825.
Pad: Francisco Furtado Royos e sua mulher Joaquina Roza.
Test: Manuel Furtado e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 621 - fl 21 Vº
ANTÓNIO, filho de Manuel de Arruda e de Antónia Jacintha, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 2 e bapt. a 6 de Fevereiro de 1825.
Pad: Narciso da Costa e sua mulher Maria de Jesus.
Test: Francisco de Arruda e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 622 - fl 22
ANTÓNIO, filho de Manuel de Faria e de Joanna de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 21 de Fevereiro de 1825.
Pad: António da Costa e sua mulher Francisca de Jesus.
Test: Luiz Vieira e Manuel Furtado.
O cura João José Ferreira.
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N.º 623 - fl 22
JOAQUIM, filho de Manuel António e de Antónia de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 17 e bapt. a 20 de Fevereiro de 1825.
Pad: Joaquim Furtado e sua irmã  Maria de Jesus, filhos de António Furtado e de Maria
da Conceição.
Test: Luiz Vieira e Lourenço da Costa.
O cura João José Ferreira.

N.º 624 - fl 22 Vº
JACINTHA, filha de António Furtado e de Antónia de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 13 e bapt. a 20 de Março de 1825.
Pad: Manuel Moniz e sua irmã Jacintha de Jesus, filhos de Manuel Moniz e de Josepha
de Jesus.
Test: Luiz Vieira e Manuel Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 625 - fl 23
CONSTÂNCIA, filha de Luiz de Mello e de Quitéria de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 15 e bapt. a 21 de Março de 1825.
Pad: Victorino de Mello e sua mulher Maria de Jesus.
Test: Francisca de Mello e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 626 - fl 23 Vº
MANUEL, filho de Miguel Furtado e de Josepha de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 20 e bapt. a 27 de Março de 1825.
Pad: José Ignácio e sua mulher Anna de Jesus.
Test: António Furtado e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 627 - fl 23 Vº 
FRANCISCA, filha de Manuel Carneiro e de Maria de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 24 de Março e bapt. a 20 de Abril de 1825.
Pad: Francisco de Mello e sua irmã Ursulla de Jesus, filhos de António de Mello e de
Constância de Jesus.
Test: José de Mello e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

À margem: ANNA, filha de Manuel Carneiro e de Maria Joaquina vai aqui termo a fls
113. O cura Borges

N.º 628 - fl 24
FRANCISCO, filho de João de Souza Cidade e de Maria Jacintha, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 6 e bapt. a 13 de Abril de 1825.
Pad: João Jacintho e sua mulher Anna de Jesus.
Test: Francisco de Mello e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.



N.º 629 - fl 24 Vº
MARIA, filha de António de Aguiar e de Luzia de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 17 e bapt. a 24 de Abril de 1825.
Pad: José de Linhares e Catharina de Jesus.
Test: Luiz Vieira e Jacintha Linhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 630 - fl 25
MANUEL, filho de Francisco de Mello e de Jacintha de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 24 de Abril e bapt. a 1 de Maio de 1825.
Pad: Lourenço José e sua mulher Quitéria de Jesus.
Test: António de Mello e Luiz Vieira.
O cura João José Ferreira.

N.º 631 - fl 25 Vº
ÁLVARO, filho de Manuel Pereira e de Quitéria de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 1 e bapt. a 7 de Julho de 1825.
Pad: Álvaro José Coeilho e sua irmã Mequelina Roza, filhos de Leonardo Coeilho e de
Jacintha Roza.
Test: Luiz Vieira e João Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 632 - fl 25 Vº
ANTÓNIA, filha de Manuel Pacheco e de Bárbara de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 7 e bapt. 14 de Fevereiro de 1825.
Pad: Francisco Furtado e sua mulher Antónia Barboza.
Test: Luiz Vieira e José Barboza.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 28 de Outubro de 1871. O cura Melo.

N.º 633 - fl 26
MARIA, filha de Manuel de Lenhares e de Marianna de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 12 e bapt. a 14 de Julho de 1825.
Pad: Ermogenes José, viúvo de Dona Constância Roza, m.r na cidade de Ponta Delgada.
Test: Luiz Vieira e Joaquim Lenhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 634 - fl 26 Vº
ANNA, filha de António Martins e de Delfina Roza, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 3 e bapt. a 25 de Agosto de 1825.
Pad: António de Lenhares e sua irmã Anna Jacintha, filhos de João Lenhares e de Jo-
sepha de Jesus.
Test: Luiz Vieira e João Lenhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 635 - fl 27
VICTORINO, filho de João Furtado e de Anna Jacintha, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 22 de Set. e bapt. a 2 de Out. de 1825.
Pad: José de Lenhares e sua mulher Catharina Roza.
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Test: Luiz Vieira e Joaquim Linhares.
O cura João José Ferreira.

N.º 636 - fl 27 Vº
FRANCISCO, filho de António Vieira e de Victória de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 4 e bapt. a 23 de Outubro de 1825.
Pad: José da Costa, filha de Francisco da Costa e de Francisca de Jesus.
Test: Luiz Vieira e Narcizo da Costa.
O cura João José Ferreira.

N.º 637 - fl 28 
ANTÓNIO, filho de Genípero do Amaral e de Bárbara Soares, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 5 e bapt. a 23 de Outubro de 1825.
Pad: António Feleciano do Rego Calisto e sua mulher Dona Bárbara Caetana do Rego,
m.res na cidade de Ponta Delgada.
Test: Luiz Vieira e José de Mello.
O cura João José Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 20 de Maio de 1876. O cura Mello.

N.º 638 - fl 28 Vº
BENTO, filho de Miguel da Costa Carneiro e de Josepha de Rebello, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 6 e bapt. a 24 de Outubro de 1825.
Pad: Bento de Oliveira e sua filha Francisca de Jesus, m.res no lugar da Povoação.
Test: Luiz Vieira e António da Costa.
O cura João José Ferreira.

N.º 639 - fl 29
MARIA, filha de Francisco Furtado Royas e de Joaquina Pereira, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 9 e bapt. a 17 de Outubro de 1825.
Pad: Florenço Cardozo e sua irmã Antónia Cardozo, filhos de Jorge Cardozo e de Jo-
sepha da Costa.
Test: Luiz Vieira e Enrique Furtado.
O cura João José Ferreira.

N.º 640 - fl 29 Vº
MARIA, filha de Manuel de Mello e de Pulquéria de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 19 e bapt. a 27 de Outubro de 1825.
Pad: Narcizo da Costa e sua mulher Maria Joaquina.
Test: Luiz Vieira e Francisco de Mello.
O cura João José Ferreira.

N.º 641 - fl 30
MARIANNA, filha de Francisco do Rego Quintanilha, nat. da Matriz de S.M.V.F.C. e
de Jacintha Roza, nat. de N.S.P.Ponta Garça, freg.s da R.Q..
Nasceu aos 17 de Out. e bapt. a 25 de Nov. de 1825.
Pad: José Matheus Nogueira e Dona Maria José, aquele casado e esta filha do Capitão
Bernardo Arcénio da Silva e de Dona Maria Ermelinda por representação do dito seu
Pai, todos freg.s da M.V.F.C..



O Vigário José Tavares de Medeiros.
Francisco Ignácio de Medeiros.
João Linhares.

N.º 642 - fl 30 Vº
MANUEL, filho de José de Mello e de Josepha de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 20 e bapt. a 27 de Novembro de 1825.
Pad: Genípero do Amaral e sua mulher Bárbara Soares.           
Test: Luiz Vieira e António de Mello.
O cura João José Tavares.

N.º 643 - fl 31
MARIANNA, filha de João de Souza e de Anna Thereza, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 6 de Dez. e bapt. a 2 de Jan. de 1826.
Pad: Jacintho Quieto e sua mulher Thereza de Jesus.
Test: Luiz Vieira e João Cidade.
O cura João José Ferreira.

N.º 644 - fl 31 Vº
JOAQUIM, filho de Pedro de Oliveira e de Marianna de Jesus, freg.s de Ponta Garça.
Nasceu aos 20 de Dez. de 1825 e bapt. a 5 de Jan. de 1826.
Pad: O Capitão Bernardo Arcénio, cas., m.r em Vila Franca.
Test: Luiz Vieira e Álvaro Coelho.
O cura João José Ferreira.
À margem:  Valle o Padrinho Joaquim Arcénio foi o Capitão Bernardo Arcénio.
O cura Ferreira.
Tirou 1 certidão aos 18 de Novembro de 1855. O cura Borges.
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Professor Doutor José de Almeida
Pavão nasceu em Ponta Delgada,

em 1919. Nesta cidade, no Liceu Nacio-
nal de Antero de Quental completou, em
1937, o ensino secundário, com o Curso
Complementar de Letras. Em Julho de
1941, completou a licenciatura em Filo-
logia Clássica na Faculdade de Letras da
Universidade Clássica de Lisboa. Fez
seguidamente, no Liceu Normal de Pe-
dro Nunes, em Lisboa, o estágio peda-
gógico para o magistério secundário.
Em 1943, ingressou no corpo docente do
Liceu Nacional de Antero de Quental,
onde veio a ser professor efectivo no
ano seguinte. Foi Vice-Reitor e Reitor
do Liceu e professor da Escola do Ma-
gistério Primário. Foi nomeado vogal da
Comissão Instaladora da Escola Normal
Superior, que veio a ser extinta após a
revolução de Abril de 1974.

Foi assistente do Instituto Universitá-
rio, hoje Universidade dos Açores, em
comissão de serviço, e depois nomeado
professor auxiliar. Em 1980, com ses-
senta e um anos de idade, doutorou-se
em Filologia Românica, sendo depois
nomeado Professor Catedrático de Lite-
ratura Portuguesa.

Nesta fase de intensíssimo trabalho
intelectual, foi a sua robustez psíquica e
moral posta à prova por doença grave,
que exigiu deslocações ao estrangeiro
para tratamento. Veio a jubilar-se em
1989. Enquanto professor do Liceu, con-
quistou a admiração e amizade dos seus
colegas, alunos e pessoal não-docente,
pela afabilidade do seu trato, pela sua
rectidão moral, pelo convívio lhano, pe-
lo alto nível da sua docência, pela sua
bonomia e pela compreensão que sem-
pre tinha por tantos alunos tão diferentes
na exuberância da adolescência. En-
quanto foi professor do Liceu Nacional
de Antero de Quental, a actividade artís-
tica foi ímpar, e essa época é na história
da Instituição, uma época áurea. A sua
iniciativa e o seu entusiasmo mobiliza-
vam mil vontades, quer de alunos quer
de outros professores, e sucediam-se os
Serões de Arte e Cultura, Serões Dramá-
tico-Musicais, e a representação de pe-
ças de teatro de qualidade.

A sua dedicada actividade no Liceu
foi sempre muito grande, mas igual-
mente rica e prodigiosa foi a sua activi-
dade de escritor, presente nas melhores
revistas e nos jornais, como lição de tra-

PROF. DOUTOR JOSÉ DE ALMEIDA PAVÃO

NA TOPONÍMIA DE PONTA DELGADA

José Estrela Rego

O

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 58 (2002): 381-384

VIDA DO INSTITUTO



382 José Estrela Rego

balho e de persistente presença ao servi-
ço da Cultura e da sua terra. A sua pre-
sença na vida desta Terra na qualidade
de autor de dezenas de títulos de obras
de investigação, ensaio, poesia e de fic-
ção foi grande. Não menos o foi, porém,
na qualidade de cidadão pronto a dar im-
portante colaboração, como a que deu à
administração da Junta Geral do Distrito
Autónomo de Ponta Delgada, e ao Insti-
tuto Cultural de Ponta Delgada. Neste
último caso, tal colaboração traduziu-se,
concretamente, na presidência da Direc-
ção do Instituto durante vários anos, car-
go no âmbito do qual foi coordenador da
revista Insulana.

Já Professor Catedrático, tomou parte
num Symposium e em Congressos e Se-
minários em Portugal e no Estrangeiro.
Foi Bolseiro do Instituto de Cultura e
Língua Portuguesas, para a investigação
da literatura oral catarinense, fazendo
conferências na Universidade de S. Paulo
e na de Santa Catarina (Florianópolis). 

Em Março e Abril de 1986, e em Ju-
lho de 1987, teve actividade docente,
como Professor Convidado, na Universi-
dade de Santa Catarina. Pertenceu à Co-
missão Instaladora do Centro Integrado
de Formação de Professores da Região
Açores (CIFOP-RA), e, já depois de ju-
bilado, em 1990 aceitou o convite para
Director da Biblioteca Pública e Arquivo
de Ponta Delgada, cargo que desempe-
nhou até 1995 com mui destacável pro-
ficiência.

Desde a primeira hora de vida do Ins-
tituto Cultural de Ponta Delgada, já lá
vão quase sessenta anos, foi o Professor
Doutor José de Almeida Pavão sócio de
grande dedicação, estando o seu nome

sempre presente em todas as actividades.
O labor editorial do Instituto e a revista
Insulana, seu órgão oficial, assim o ates-
tam.  As suas iniciativas foram um marco
notável na vida da Instituição. Ocupou
lugar na Direcção do Instituto como Vo-
gal, Vice-Presidente e Presidente da Di-
recção, durante muitos e ricos anos, com
o marcado cunho da sua presença.

O Município de Ponta Delgada, com
o privilégio de ver aumentar a sua malha
urbana, bem usa esta oportunidade para
consagrar  em vida os seus cidadãos que
merecem serem recordados sempre, atri-
buindo o seu nome às novas ruas e pra-
ças.

Passando o Município de Ponta Del-
gada a ter o nome do Professor Doutor
José de Almeida Pavão na placa toponí-
mica desta nova Praça, presta uma justa
homenagem lembrando aos vindouros
um cidadão exemplar, Professor, investi-
gador, escritor de vasta e valiosa obra li-
terária editada, Chefe de Família
extremoso, colaborador em multifaceta-
das iniciativas cívicas e administrativas,
revelando o seu persistente e incansável
desvelo no serviço da sociedade em que
estava e está inserido.

Ao Senhor Professor Doutor José de
Almeida Pavão um abraço muito e mui-
to amigo com  os mais veros testemu-
nhos de admiração deste seu modesto
amigo, com conhecimento a sua Ex.ma
Esposa, Senhora D. Lili, sua modelar e
extremosa companheira de sempre nas
suas lutas e alegrias,  dos meus respeito-
sos cumprimentos e dos meus votos de
longa e boa vida, aceitando a parte que
lhe é devida na minha parte desta home-
nagem.



À Ex.ma Senhora Dr.ª Berta Cabral,
mui digna Presidente da Câmara, os
meus mais respeitosos cumprimentos e
as minhas felicitações pela iniciativa de
enriquecer o elenco de ilustres cidadãos
que têm os seus nomes nas placas topo-

nímicas desta nossa Ponta Delgada, feita
cidade pelo Venturoso Rei D. Manuel I.

Tenho dito.
Ponta Delgada, 4 de Dezembro de 2002

383Prof. Doutor José de Almeida Pavão na toponímia de Ponta Delgada





mbora não me considere a pessoa
mais indicada para esta tarefa, dado

os laços afectivos que me ligam a Rodri-
go Rodrigues, aceitei e agradeço o honro-
so convite, que me foi feito por Vossa
Excelência, Senhora Presidente, para fa-
zer algumas considerações sobre a perso-
nalidade e a obra do homenageado.

De mediana estatura, moreno de
quase mouro, com os olhos escuros e pe-
netrantes, o cabelo raso, a face mancha-
da pelo negro do bigode farto e da pêra
pequena e redonda, já a sua individuali-
dade física o destacava de todos os com-
panheiros, que marcaram neste meio
ilhéu uma evidência mais notória.

Com eles compartilhou da boé-
mia despreocupada de uma época em
que os homens podiam saborear a vida
num ritmo de tranquilidade propício aos
interesses do espírito, com que se polvi-
lhavam os últimos lampejos de um ro-
mantismo, que se condensara em
requintes de convivência social, elegân-

cia de maneiras, primor de boa educa-
ção e apreço de um dos mais saborosos
prazeres da existência – a arte de bem
conversar, que se estiolou na absorvente
vertigem dos nossos dias.

Rodrigo Rodrigues foi dos bons
conversadores de que há memória entre
nós – e bem diminuto foi sempre o seu
número – por essa vivacidade intelectual
estimulada por uma segurança de cultu-
ra e pela multiplicidade de assuntos, que
lhe prendiam o interesse.

Assim se refere ao homenageado o
Dr. Armando Côrtes-Rodrigues, seu
confrade na Direcção do Instituto Cultu-
ral e amigo íntimo, dele e dos filhos An-
tónio Roberto e João Bernardo. A
descrição física feita pelo poeta condiz
de uma forma impressionante com o re-
trato a óleo que dele fez o seu amigo, o
pintor Duarte Maia.

Rodrigo Rodrigues nasceu nesta cida-
de a 3 de Novembro de 1873 e a ela se
apegou de tal forma que, por duas vezes,

1 Palavras proferidas por Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues, recordando, a convite do Município, a vida e a perso-

nalidade deste intelectual micaelense, aquando do descerramento da placa toponímica, que atribuiu o nome de “Rodrigo Ro-

drigues – Investigador” a um novo arruamento do Ramalho, na cidade de Ponta Delgada.

RODRIGO RODRIGUES

HOMENAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA1

Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues

E
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teve que alterar o rumo da sua vida: a pri-
meira vez foi quando, passados dois anos
em Lisboa a fazer os preparatórios para
oficial da Marinha de Guerra, as sauda-
des da terra, da família e dos amigos fize-
ram com que regressasse a S. Miguel
para se fixar definitivamente e ingressar
como funcionário na Delegação do Te-
souro do Distrito de Ponta Delgada. A se-
gunda verificou-se quando, em 1919,
apenas com 46 anos, tendo sido promovi-
do a Chefe de Serviços e colocado em
Lisboa na Direcção Geral de Contribui-
ções e Impostos, pediu insistentemente o
seu regresso a S. Miguel. A situação era
difícil, mas o seu último argumento pe-
rante o Director Geral do Ministério, que
procurava fazer-lhe ver as conveniências
de viver na capital do Império, foi, com o
exagero que usava sempre nessas cir-
cunstâncias, que: “Isso tudo é verdade,
mas o porco quer-se é no chiqueiro”.
Facto é que foi nomeado Fiscal Superior
da Direcção Geral para os Açores e
Madeira e depois de estar um curto
período como Director de Finanças no
Funchal foi colocado interinamente como
Director de Finanças de Ponta Delgada,
lugar que veio a ocupar definitivamente
em 1926, por aquela Delegação ter sido
elevada à categoria de 1ª classe.

Em Outubro de 1914, foi colocado
como Inspector de Finanças, em Angra
do Heroísmo, onde viveu com a família
e onde fez numerosos amigos, quase to-
dos com afinidades culturais e com
quem manteve uma volumosa corres-
pondência durante o resto da vida. Na
casa onde residia, a música era motivo
de reunião: ao serão organizavam-se
trios, com o Dr. Luís Ribeiro ao violino,

Rodrigo Rodrigues ao piano e o Dr. Ja-
cinto de Arruda no violoncelo; cantavam
as senhoras D. Georgina Forjaz e D.
Marina Dewander Gabriel, que viria a
fazer carreira em Paris, como cantora. 

Manteve-se na Terceira até 1919, altu-
ra em que se vivia uma certa tensão polí-
tica, pois os monárquicos tentavam
retomar o poder e nos Açores os autono-
mistas voltavam a estar activos. Rodrigo
Rodrigues era monárquico e autonomista
convicto e serviu de elo de ligação entre
micaelenses e terceirenses. Alguma da
correspondência que recebia de S. Miguel
vinha pela mão de oficiais americanos,
que ali se encontravam destacados. Pro-
vavelmente por essa razão, foi feita uma
denúncia e instaurado um processo que o
levou a Lisboa. O resultado vem contado
no último parágrafo do editorial, muito li-
sonjeiro, do jornal A União: “A União
apresenta as suas muito cordiais felicita-
ções ao novo Chefe de Serviços do Mi-
nistério, promovido por distinção e como
reparação da traiçoeira sindicância que se
lhe promoveu e realizou”.

O gosto pela música, que foi uma
constante da sua vida, levou-o a fundar,
juntamente com Aníbal Barbosa, a Aca-
demia Musical de Ponta Delgada que,
mais tarde, viria a tomar grande dina-
mismo sob a direcção do filho, Dr. João
Bernardo de Oliveira Rodrigues, e que
foi o embrião do actual Conservatório
Regional. Foi também a música que o
aproximou de Francisco de Lacerda,
com quem manteve uma sólida amizade.
O maestro ofereceu a Rodrigo Rodri-
gues algumas composições suas e entre
elas: “Pater Noster des Castors” e “Lita-
nie pour les Bêtes Malades”, que foram



acompanhadas pela dedicatória: “Recor-
dação de uma bebedeira musical”. É que
ambos tinham outro ponto em comum, a
paixão pelos animais! Sendo este tema
frequente nas cartas de Francisco de La-
cerda para Rodrigo Rodrigues. Num bi-
lhete, escrito à pressa, Lacerda acusa a
recepção do livro III das Saudades da
Terra e diz: “mais tarde te agradecerei
convenientemente e – com música – !”
De facto, existe uma composição da sua
autoria denominada “Saudades da Ter-
ra”, que, tanto quanto consegui apurar,
deve ter sido composta mais tarde, quan-
do estava no Funchal.

Mas a amplitude intelectual de Ro-
drigo Rodrigues não se limitou à músi-
ca, passou pela literatura, pela
astronomia, pela cerâmica e azulejo, pe-
la arqueologia, pela filosofia, que ensi-
nou, juntamente com a matemática e a
física, na Escola Normal, e finalmente
pela historiografia. Esta última e a ne-
cessária investigação levaram-no a per-
correr os diversos cartórios e arquivos,
de onde retirou numerosas notas que
juntou em 14 cadernos manuscritos ain-
da inéditos, e a fazer, com a sua própria
mão, cópia dos manuscritos dos nossos
principais cronistas. Algumas dessas có-
pias serviram mais tarde para a publica-
ção das obras inéditas, como As
Crónicas da Província de S. João Evan-
gelista, de Frei Agostinho de Monte Al-
verne, publicada pelo Instituto Cultural
de Ponta Delgada, e o texto do Livro IV
das Saudades da Terra, que serviu para
a edição comemorativa do IV centenário
do nascimento de Gaspar Fructuoso.

Estas comemorações, que marcaram
a vida cultural de S. Miguel, foram da

iniciativa de Rodrigo Rodrigues e Hum-
berto de Bettencourt, conforme se pode
ler na acta da primeira sessão: “Aos 27
de Outubro de 1920, na sala de redacção
do Correio dos Açores, reuniram-se os
senhores: Alexandre de Sousa Alvim,
Aníbal de Bettencourt Barbosa Bicudo e
Castro, Dr. António Augusto Riley da
Mota, Dr. Humberto de Bettencourt de
Medeiros e Câmara, Jacinto de Andrade
Albuquerque de Bettencourt, Dr. José
Bruno Tavares Carreiro, Dr. Luís Ber-
nardo de Attayde, Marquês de Jacome
Correia e Rodrigo Rodrigues, previa-
mente convocados pelos senhores Hum-
berto de Bettencourt e Rodrigo
Rodrigues, para se constituírem em co-
missão e acordarem sobre a forma de,
no próximo ano de 1922, se comemorar
nesta ilha o quarto centenário do nasci-
mento do insigne homem de letras e his-
toriador nosso conterrâneo, o Doutor
Gaspar Fructuoso.” Foi dada a palavra a
Rodrigo Rodrigues que propôs que fosse
constituída uma comissão para a publi-
cação das Saudades da Terra, que ficou
constituída por: Rodrigo Rodrigues, Dr.
Humberto de Bettencourt, Dr. Luís Ber-
nardo de Leite Attayde e Alexandre de
Sousa Alvim, a que mais tarde se juntou
o Dr. Manuel Monteiro Velho Arruda.

Do trabalho dessa comissão resultou a
publicação dos livros terceiro e quarto das
Saudades da Terra e mais tarde do livro
primeiro. Sobre o assunto é curiosa a carta
de Rodrigo Rodrigues para o Dr. Joaquim
Bensaude, datada de 12 de Fevereiro de
1922, em que se refere: “A publicação que
estamos fazendo e de que sairá o primeiro
volume dentro de um mês, abrange os li-
vros 3º e 4º e portanto os míseros 36 capí-
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tulos que o Supico publicou em 1876, por
uma cópia infidelíssima e abundante em
lacunas. Logo que apareça o primeiro vo-
lume (que é o de Santa Maria) enviarei
um exemplar a você e outro ao Conde de
Sabugosa. O Livro IV (o de S. Miguel)
ocupará três volumes que irão saindo den-
tro de três anos, porque todo o trabalho
tem recaído sobre mim e o Humberto, úni-
cos da comissão editora que têm tido o fo-
go sagrado suficiente para levar a empresa
ao fim.”

Fazendo parte do Livro III, publicou
Rodrigo Rodrigues o seu mais importan-
te trabalho no campo da historiografia,
refiro-me à “Notícia Biográfica do Dou-
tor Gaspar Fructuoso”.

Para além do seu valioso trabalho como
genealogista, em que deixou obra de in-
contestável mérito – os seis grandes volu-
mes manuscritos que se encontram em
publicação, pelo Instituto Cultural de Pon-
ta Delgada e pela Sociedade Afonso de
Chaves –, Rodrigo Rodrigues foi o inicia-
dor dos estudos de toponímia e epigrafia
micaelenses, tendo registado os nomes pri-
mitivos das ruas de Ponta Delgada, através
do estudo dos arquivos, principalmente do
da Misericórdia, onde encontrou o mais
antigo documento escrito na ilha de S. Mi-
guel, datado de 1442 e de difícil leitura,
que foi por ele publicado, em 1820, no Ar-
quivo dos Açores.

Foi Sócio Correspondente do Institu-
to Genealógico Brasileiro e publicou al-
guns trabalhos de genealogia na Revista
do Arquivo Municipal da Cidade de S.
Paulo e na Revista de Estudos Genealó-
gicos da mesma cidade.

Rodrigo Rodrigues fez parte, junta-
mente com o Dr. Manuel Monteiro Ve-

lho Arruda, Dr. Humberto de Betten-
court e Dr. Luís Bernardo Attayde, da
Comissão de Toponímia, nomeada em
29 de Maio de 1936 pela Câmara Muni-
cipal de Ponta Delgada.

Foi um dos fundadores do Instituto
Cultural de Ponta Delgada em 1944 e
pertenceu à sua primeira direcção, como
vogal e tesoureiro, até à sua resignação
em 1951, por motivos de saúde. Colabo-
rou com vários artigos na revista Insula-
na, do mesmo Instituto, bem como no
Arquivo dos Açores.

Muito mais havia a dizer sobre a
obra, os cargos e distinções deste ilustre
açoriano e micaelense de gema, mas não
os quero maçar durante mais tempo.

Ao Município de Ponta Delgada, do
qual Vossa Exª, Senhora Presidente, é a le-
gítima representante, penhorado agradeço
em nome da Família de Rodrigo Rodri-
gues, a homenagem agora prestada e ter-
mino, como comecei, citando Armando
Côrtes-Rodrigues: “Rodrigo Rodrigues si-
tua-se na sua geração como figura que
mais caracteristicamente a sintetiza, dentro
da variedade de aspectos de que esta se
apresenta e que nele se manifestaram com
uma plenitude de conjunto, que muito rara-
mente se encontra.

Poderá parecer exagerada esta afir-
mação para quantos o não conheceram
mais de perto e esbarraram com aquela
excessiva modéstia, dom natural de que
sempre se revestiu e que nunca as possi-
bilidades intelectuais de que dispunha,
servidas por predicados de sólida inteli-
gência, conseguiram afrouxar.”

Muito obrigado.



1

Ponta Delgada, 12 de Janeiro de 1912

Meu prezado amigo 

Inclusa vai a cópia da carta de D. Jo-
ão II à Câmara de Lisboa em 1493, tal
qual está na página 459 dos Elementos
para a História do Município de Lisboa.
Em seguida à carta, faz o autor conside-
rações sobre o contexto e, acerca do
Mestre Josep (sic), declara não saber
quem é, mas parecer-lhe homem de va-
lor pela maneira como D. João se lhe re-
fere: “Porque é homem nosso servidor e
assim desta cidade”. Se o meu amigo
quiser as aludidas considerações do
Freire d’Oliveira diga-me que com todo
o prazer as copio, sem sacrifício, porque
temos agora a Biblioteca aberta à noite,
ocasião em que estou livre de ocupações
burocráticas. 

Muito me alegra vê-lo em assíduo
trabalho no intuito de publicar os resul-
tados; venha isso e não se esqueça de
mim logo que tenha alguma coisa publi-
cada. Eu tenho estado agora enfronhado
no Arquivo da Misericórdia de Ponta
Delgada, onde há livros desde 1560 e
tantos, com interessantes assuntos de
que tenho tomado notas e extractos; po-
rém ainda que quisesse publicá-los, não
teria onde, por não serem estas publica-
ções próprias dos jornais locais. Para es-
tes pequenos estudos, subsídios da

história dos Açores que alguém futura-
mente fará; era muito útil a continuação
do Arquivo dos Açores do Dr. Ernesto do
Canto, mas já não há aqui ninguém que
se importe com coisas velhas, que de-
mais sempre cheiram a frades e a reis,
entidades ominosas nestas épocas de
tristíssima e vil demagogia que vamos
atravessando.

Tenho estado algumas vezes com a
Senhora D. Raquel, que está com muita
vontade de sair daqui levando consigo o
senhor José Bensaude, o qual tem estado
com uma impertinente bronquite e sem-
pre aferrado ao trabalho, freneticamente
e sem descanso; falo por informações da
Srª. D. Raquel, porque falando com o Sr.
José Bensaude, ele diz que vai bem.
Ainda ontem o encontrei debaixo de
chuva torrencial. Espera-se ver o meu
Amigo cá este próximo Verão; será as-
sim?

Abraça-o o seu muito grato e afeiço-
ado amigo. (Ass. Rodrigo Rodrigues)

2

Ponta Delgada, 16-6-1922

Meu prezado amigo 

Muito e muitíssimo agradecido pelos
dados fructuosianos que me mandou. Ti-
ve que alterar pontos importantes da
biografia, pondo-os de acordo com os
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novos documentos. As buscas intentadas
pelo Ernesto do Canto davam a entrada
do nosso homem em Salamanca no ano
escolar de 1553-54; as informações que
o meu amigo enviou provam que já lá
estava em 1549. Provam mais, que fre-
quentou a Universidade até 1558, sem
interrupção. Foi pois preciosíssima a sua
intervenção neste assunto, a qual mais
uma vez agradeço.

Já lhe escrevi sobre o imaginário filho
de D. Afonso V vindo para cá. Nunca en-
contrei nenhum vestígio de tal lenda,
nem sequer de ser algum dos primitivos
colonos dos Açores pessoa tão categori-
zada. E eu conheço todos ou quase todos
os primitivos colonos de Santa Maria, S.
Miguel, Terceira, S. Jorge, Graciosa e
Faial. Na época em que poderia ter vin-
do, por 1470 a 1490, só havia coloniza-
ção regular em Santa Maria; principiava
então aqui e na Terceira; mas nas restan-
tes ilhas havia apenas desterrados e aven-
tureiros, a não ser no Faial, onde por esse
tempo deve ter começado o povoamento
flamengo. A história de haver aqui pessoa
contemporânea que esteja organizando a
descendência desse rebento real, é-me
desconhecida e não terá fundamento.
Quase todos os genealogistas dos Açores
se correspondem comigo e nunca ne-
nhum me falou em tal. Para informações
do Faial e Pico o Conde de Sabugosa po-
de dirigir-se aí em Lisboa ao António
Ferreira de Serpa, que é entendido no as-
sunto. Na ilha do Faial há um Marcelino
de Lima que está publicando um nobiliá-
rio. Não obstante o meu cepticismo acer-
ca desse caso, fico de sobre-aviso, e
comunicarei qualquer informação que
porventura obtenha.

Abraços e saudades do muito reco-
nhecido amigo. (Ass. Rodrigo Rodri-
gues).

3

Ponta Delgada, 12-9-1922

Meu caro amigo

Muito obrigado pela sua carta de 25
de Agosto, em que me vejo honrado
com o diploma de parteiro real. Ter-se-ia
a impressão de ter remexido com os fór-
ceps da investigação, no próprio útero
da princesa D. Joana, se fosse possível
encontrar na Madeira a justificação do
século XVI a que alude o Henriques de
Noronha, que diz tê-la em seu poder.
Onde parará esse papel? Suponho ser
descendente do Noronha o Rui da Câ-
mara Bettencourt, actual gerente da casa
bancária Rocha Machado, do Funchal.
Vou tratar de me pôr em comunicação
com ele. Você por seu lado, veja se o
Conde de Sabugosa o interroga a este
respeito. 

Quanto ao que me diz a respeito do
original das Saudades da Terra e as dili-
gências do Sabugosa, nada direi por
aqui; mas de antemão me parece ser tu-
do debalde. A publicação que estamos
fazendo e de que sairá o 1º volume den-
tro de um mês, abrange os Livros 3º e 4º
das Saudades da Terra; e portanto os
míseros 36 capítulos que o Supico publi-
cou em 1876, por uma cópia infidelíssi-
ma e abundante em lacunas. Logo que
apareça o dito 1º volume (que é o de
Santa Maria) enviarei um exemplar a



você e outra ao Conde de Sabugosa. O
Livro 4º, o de S. Miguel, ocupará 3 vo-
lumes, que irão saindo dentro de dois
anos, porque todo o trabalho tem recaído
sobre mim e o Humberto de Bettencourt,
membros da comissão editora que têm
tido o fogo sagrado suficiente para levar
a empresa ao fim.

Abraço-o com saudade o muito ami-
go grato. (Ass. Rodrigo Rodrigues).

4

Ponta Delgada; 15-3-1923

Meu caro amigo

Vão agora, com mil agradecimentos
meus, os seus dois volumes da História
da Universidade de Salamanca e junto
um exemplar do 1º volume das Sauda-
des da Terra que acabou agora de sair da
oficina. Vai tudo num maço que entre-
guei ao Albano da Ponte para lhe fazer
chegar às mãos. Nós ainda não fizemos
a distribuição dos exemplares das Sau-
dades da Terra, porque por ora, temos
ainda poucos brochados; talvez na pró-
xima viajem do S. Miguel, se faça a re-
messa dos que destinamos às bibliotecas
e aos estudiosos da história pátria. Esses
irão remetidos ao Jacinto de Andrade
para ele aí os distribuir; mas se o meu
amigo quiser mandar-lhe-ei; para ser en-
tregue por si; o exemplar que destina-
mos ao Conde de Sabugosa. Também
lhe enviarei o exemplar que oferecemos
ao D. José de Bustos y Miguel, que por
via do meu amigo, me forneceu os da-
dos relativos à frequência de Fructuoso

na Universidade de Salamanca. Também
a essa Universidade destinamos um
exemplar; diga-me se quer ter o incómo-
do de o enviar, quando remeter o do
Bustos y Miguel.

E por tudo mais agradecimentos do
amigo muito afeiçoado. (Ass. Rodrigo
Rodrigues).

5

Ponta Delgada, 11-4-1923 

Meu caro Amigo

Por este paquete devem seguir os
exemplares das Saudades da Terra para
o Conde de Sabugosa, para a Universi-
dade de Salamanca e para o D. José de
Bustos y Miguel; agradeço a condescen-
dência de os fazer chegar às mãos dos
destinatários. 

O meu ensaio biográfico de Fructuo-
so é uma banalidade insuficientíssima. A
biografia do homem deveria ter sido in-
cumbida à Carolina Michaelis ou ao Fi-
delino de Figueredo se conhecessem
bem a obra de Fructuoso. Mas quem o
conhece com mais leitura sou eu; daí a
audácia de ter metido ombros a essa em-
presa, para que não tinha a necessária
preparação. Era mister estar muito em-
penhado na literatura quinhentista, e em
todo o movimento científico do século
XVI. Eu ando arredado desses assuntos,
e por isso o meu trabalho saiu uma ba-
nalidade sem importância. Mas quem dá
o que tem, não é a mais obrigado. Já co-
meçamos a impressão do Livro 4º, que
se estenderá por 3 volumes, o primeiro
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dos quais deve aparecer ainda este ano.
Todo o meu empenho era tornar conhe-
cida a obra de Fructuoso, na sua parte
mais importante, que é a história desta
ilha de S. Miguel, embora seja a que foi
menos cuidada, literariamente, essa me-
ta atingir-se-á se eu tiver vida por mais
dois ou três anos. 

Vou fazer larga distribuição, dentro
dos apertados limites da edição, por bi-
bliotecas nacionais e algumas estrangei-
ras, e por todos os que se ocupam da
história da literatura portuguesa. Fruc-
tuoso não é um João de Barros, mas é
muito superior ao Padre António Cordei-
ro, que como historiador é uma vergo-
nha insulana.

Abraça-o o amigo grato. (Ass. Rodri-
go Rodrigues).

6

Ponta Delgada, 16-5-1923

Meu caro amigo

Agradeço a sua carta de 2 de corren-
te. Do Linhó nada se obterá, e se fizer-
mos intervir o governo ou entidades
oficiais, corre risco o manuscrito de ser
destruído, porque ele já ameaçou largar-
-lhe fogo se o quisessem extorquir.

Há uma cópia quase completa, na Li-
vraria Cadaval, que deve ser a do Padre
António Cordeiro. Vai inclusa uma nota
do autor da notícia bibliográfica das Sau-
dades da Terra para o meu amigo fazer o
favor de indagar se é possível alguém ir à
referida livraria examinar o manuscrito e
responder às interrogações da dita nota; e

também saber se permitem a cópia dos
capítulos que a nota menciona, e como e
por quanto arranjar copista para esses ca-
pítulos. Talvez o Conde de Sabugosa
consiga da Livraria Cadaval a permissão
pedida na nota. Se conseguirmos por via
desse manuscrito completar a cópia do
Livro 6º, tentarei fazê-lo publicar a ex-
pensas da Junta Geral de Angra do Hero-
ísmo e da Câmara Municipal da Horta.

E sem mais, abraça-o com muita esti-
ma o amigo muito grato. (Ass. Rodrigo
Rodrigues).

As cópias das Saudades da Terra
existentes na Livraria Cadaval:

A cópia menos importante é a que
possui os quatro primeiros livros, sendo
o 4º somente até ao capítulo 47º, talvez
incompleto e a “Lembrança do Padre
Manuel Gonçalves”.

É talvez o 1º volume da cópia de An-
dré da Ponte Quental, nº. 31 da minha
“Notícia Bibliográfica”, devendo neste
caso ter a célebre nota: “tudo isto...para
ler tanta palheirada”. O Martinho da
Fonseca não lhe marca século, no seu
“catálogo....de manuscritos da Casa Ca-
daval”. É necessário ajuizar pela letra.

A outra cópia, a quase completa, é do
século XVII, segundo Martinho da Fon-
seca e são 2 volumes in-fólio. Ora o Pa-
dre António Cordeiro executou a sua
cópia por 1664-65, em pleno século
XVII. De todas as cópias de que dou no-
tícia só a da autoria do Cordeiro poderá
identificar-se com esta. Será esta a cópia
que existiu na Livraria Lafões? Reparar
se tem na guarda ou em alguma folha
esse círculo cortado. Tendo a tapá-lo
uma porção de papel mais fino. Isto apa-



rece em alguns livros que foram daquela
desbaratada livraria.

Para completo conhecimento do Li-
vro VI faltam, aqui em S. Miguel, os ca-
pítulos seguintes 22; 23; 31;49. O
capítulo 19 aparece na cópia de João
d’Arruda só com dois parágrafos, mas
sem nota a indicar estar incompleto. É
preciso ver na cópia Cadaval se tem só
estes dois parágrafos e se o último acaba
por: “...chamado frei Pedro de Maria,
que com o prior são quatro pregadores.”
As publicações de Ferreira de Serpa são
todas feitas sobre a cópia da Biblioteca
da Ajuda, que deixa muito a desejar so-
bre fidelidade. Seria bom um confronto
entre alguns dos capítulos publicados
pelo Serpa e os existentes na cópia Ca-
daval, a fim de poder avaliar a fidelida-
de e valor desta. Sobre o Livro V, de que
só se conhece o soneto a Camões do ca-
pítulo 25º, é preciso extrair cópia dos 9
capítulos existentes na Casa Cadaval,
não esquecendo os títulos por inteiro,
para se reconhecerem mais facilmente
pelo índice, no caso de haver engano.
(Ass. Rodrigo Rodrigues).

7

Ponta Delgada, 28-11-1923

Meu caro amigo

Muito agradeço as suas cartas sobre
o assunto do manuscrito das Saudades
da Terra, da Biblioteca Cadaval. Nesta

mala escrevo ao Jacinto de Andrade para
ir ter com o meu amigo, a fim de combi-
narem a forma de se copiarem os 9 capí-
tulos do Livro 5º, único Livro que
integralmente se desconhece, e mais
dois capítulos do Livro 6º, que faltam na
cópia da Biblioteca da Ajuda. Mais ne-
cessito uma fotografia de uma das pági-
nas pretendidamente autografas de
Fructuoso, e outra fotografia de uma das
páginas que dizem ser de copista, para
comparar aqui com os autógrafos autên-
ticos e acabar de vez com a lenda de que
essa cópia do Cadaval é o manuscrito
original. A minha opinião é que se trata
da cópia do Padre António Cordeiro, que
no capítulo primeiro da sua História In-
sulana declara ter finalmente copiado
todo o manuscrito das Saudades da Ter-
ra. Essa cópia de Cordeiro não se sabe
onde pára; no entanto a do Cadaval só
tem 9 capítulos do Livro 5º, quando, se-
gundo o índice extraído do original pelo
Dr. Ernesto do Canto, esse Livro 5º con-
tem 31 capítulos.

Nós na Comissão não temos fundos
para despender com cópias; vamos po-
rém pedir ao Jacinto de Andrade e ao
Agostinho Leite, que queiram ter a ma-
çada de copiar os referidos capítulos,
por puro amor às coisas da nossa terra.
O meu Amigo não abandone este assun-
to: guie e dê instruções aos copistas e si-
ga o trabalho das duas páginas a
fotografar, de modo que nos chegue aqui
coisa que preste.

Abraços e agradecimentos do amigo
muito grato. (Ass. Rodrigo Rodrigues).
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1

Lisboa, 25-3-1923

Meu caro amigo

Recebi a sua carta e a sua difícil in-
cumbência de que só me ocuparei quan-
do regressar do estrangeiro para onde
parto em poucos dias. O Cadaval tem
muitas razões para não deixar entrar ga-
danhos portugueses na sua livraria. A
função da ladroeira de livros nunca flo-
resceu tanto nesta pobre e querida pátria
como hoje. Desculpe a palavra querida –
escapou, mas eu refiro-me a pátria de D.
João II e não à refinada bandalheira do
Sr. António José. O nosso Sabugosa já
não nos serve nem para o Barão de Linho
nem para o Duque de Cadaval – vive ho-
je em paz entre os mortos. Há dias fui
sondado pelo Ernesto de Vasconcelos se
eu me prestaria a pescar algum grande
peixe da náutica portuguesa na livraria
Cadaval. Respondi que sim à condição de
levar comigo o Sr. Pedro de Azevedo, a
única força viva da Academia Lusitana,
hoje lustrosamente prendida pela casaca
virada do Sr. Júlio Dantas – que antes
lambia as botas às majestades.

A minha mãezinha esteve cá muito
bem na minha casa. Foi uma bênção
tê–la cá. Partiu ontem para Paris com
minha irmã e foi com muito pesar de
não ter visto sua sogra, que para cá falou
ao telefone, mas não dizendo onde esta-
va. A mãesinha falava nela todos os dias
e muito nos disse das atenções que todos

os amigos tiveram com ela, figurando na
primeira linha a sua sogra e a sua esposa
a quem, cá de longe, beijo as mãos de
reconhecimento.

Um abraço do muito amigo. (Ass.
Joaquim Bensaude).

2

Lisboa, 17-11-1923

Amigo Rodrigo

Aqui vai uma boa notícia para os
seus ilustríssimos trabalhos. Há uma có-
pia, ao que parece completa, do Fructuo-
so na Biblioteca Cadaval. Aqui vai cópia
exacta do que encontro em um estudo
desta biblioteca feito pelo Martinho da
Fonseca. A casa Cadaval andou e anda
com esta biblioteca sequestrada por cau-
sa das...... dúvidas! Por artes de não sei
que nem como, entrou o Martinho e lá
fez este resumo do catálogo que em tem-
pos publicou. Soube que os Cadavais
deram um cavaco com o caso e confi-
dencialmente confio-lhe o que em tem-
pos ouvi: não querem lá deixar entrar
mais o dito Martinho. Isso não impediu
que hoje mesmo me pusesse em campo
para lhes obter a eventual licença para se
fazerem cópias do que você desejar. Es-
sa licença espero obter e nisso acaba a
minha intervenção. Falta-me saúde, fal-
ta-me tempo e esse que tenho preciso
para mil coisas, dos meus trabalhos e da
minha vida. 

Correspondência Seleccionada de Joaquim Bensaude a Rodrigo Rodrigues



Quanto á escolha da pessoa que fará
as cópias será aprovada pelo Cadaval.
Metam os meus amigos gente nova nes-
sa tarefa. O Jacinto de Andrade ou outro
e esse que me venha ver com respeito à
licença. Um abraço do muito amigo
(Ass. Joaquim Bensaude)

3

Lisboa, 20-11-23 

Amigo Rodrigo

Agora mesmo me chamam ao telefo-
ne para me dizerem que está dada a li-
cença da Duquesa de Cadaval para se
tirarem as cópias do Gaspar Fructuoso.
Mandaram-me ir falar com administrador
da Casa Cadaval, que fica perto do Rocio
e lá mandariam pôr os dois volumes ao
meu dispor. Vê o meu amigo que as difi-
culdades estão removidas. Quanto ao res-
to é lá consigo e com a comissão. Mandei
indagar o caso de se tirarem fotografias,
como eu tenho tido em abundância para
os meus estudos. Ignoro o preço bárbaro
que irão pedir por folha. Há já, ao que
parece, quem tenha o aparelho próprio,
que é caro, por isso não o comprei e tive
em tempos bastante desejo de o fazer.
Hoje disse-me o fotógrafo que custa 50
libras!! Em Paris e em Munick paguei
por cada uma 2 francos. Venham as vos-
sas instruções, mas o melhor é se algum
de vocês cá viesse. Se eu consigo cortar o
rabo ao judeu do barão de Linho dou-me
por muito satisfeito e bem pago!

Amigo dedicado. (Ass. Joaquim Ben-
saude).

4

Paris, 27-3-27 

Meu caro Rodrigo

Aqui vai a carta recebida de Salaman-
ca que me absolve um pouco do descuido
provocado por tempestades da minha po-
bre vida. O Doutor José Bustos y Miguel
está muito doente; não lhe escrevi porque
já o fazia no outro mundo. Quando você
lhe mandar o 1º volume directamente, se-
ria indicado escrever-lhe umas linhas de
agradecimento (escreva ao cuidado da
Biblioteca Universitária). O homem está
bem vivo e por ventura irei eu antes dele.
D. João II - atiro-me agora de novo ao
grande Rei com todo o fôlego que me
resta...., mas que infelizmente não é mui-
to para tão grande empresa.

Conheci em casa de meu irmão o seu
esplêndido rapaz (João Bernardo); obra
de grande envergadura, que lhe deve en-
cher a alma! Minha mulher, filha e eu
fomos unânimes em admirar a fibra do
futuro investigador com todo o faro do
ilustre pai. Consultei o rapaz sobre gene-
alogias, mas isso em momentos tão afli-
tivos que não anotei o que ele me
indicou e por isso envio ao grande gene-
alogista pai a inclusa nota de dúvidas
que desejo esclarecer cá de longe, onde
tudo me falta! A história das “conspira-
ções” tem de ser tratada a fundo porque
se liga com a unidade política do país,
problema essencial e a base do plano co-
lonial do grande Rei. As minhas pergun-
tas não devem ser difíceis de responder
para um figurão como você, que tem a
mioleira recheada de datas certas.
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O meu livro em francês destina-se a
tornar conhecido no estrangeiro a grande
figura de D. João – a grande lacuna que
existe hoje na história da Europa no sé-
culo XV e na história dos descobrimen-
tos. Conto que você me fará a esmola de
me obter estes esclarecimentos que me
conservam no caminho das ilusões sobre
o que poderei ainda realizar neste mun-
do – na esfera do sossego, da paz e da
contemplação ... longe ... longe da infer-
neira portuguesa à qual não conto voltar

tão cedo ... e porventura nunca mais. Lu-
ciano Pereira da Silva – Em breve conto
enviar-lhe um folheto que se está a pu-
blicar; separata do livro In Memoriam
deste meu malogrado amigo, assassina-
do em Caminha por um louco. Vai inte-
ressá-lo este meu trabalho porque toca
em coisas grandes que fazem falta nesta
desgraçada terra.

Um grande abraço do muito amigo e
grato. (Ass. Joaquim Bensaude).
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